
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ב״ג בחשון התשנ״ח 4590 23 בנובמבר 997 ו

 עמוד

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס
 המפלגות 690

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים - הסכמים
 קיבוציים מיוחדים שהוגשו לרישום בתקופה

691 31.8.1997-1.8.1997 

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 697

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 699

 הודעות בתי המשפט 708

 הודעות מאת הציבור 714

 תיקון טעות

 עמוד

 מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה
 ודרכי טיפול) 684

 הודעות על אישורים בדבר תשלומי מעבידים לקרנות
 פנסיה ולקופות גמל במקום פיצויי פיטורים 684

 הסמכה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,
 אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 684

 הודעה על מינוי'נציגי שר הבריאות בועדות
 מקומיות לתכנון ובניה « 685

 הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל 686

 הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה לפי
 צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות

 שבסמכות הרשם) 690



 שבתוספת לקרן פנסיה מקיפה של מקפת, ניהול קרנות
 פנסיה ותגמולים בע״מ (להלן - הקרן), בעד עובדיהם
 שעבודם שולמו התשלומים האמורים בשיעור 6% מהשכר
 על פי תקנונה של הקרן, יבואו במקום >0y72 מפיצויי
 הפיטורים המגיעים לעובדים והכל בגין השכר שממנו
 שולמו התשלומים ולתקופה ששולמו, ובלבד שהעובדים

 נתנו באופן אישי את הסכמתם לכך בכתב.

 תוספת
 מתנ״ס שפרעם׳,

 מתנ״ס עמישב - בריכת עמישב;

 מתנ״ם - קלנסווה:

 רונן וולף בע״מ.

 ח׳ בתשרי התשנ״ח (9 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-327) ,

 אליהו ישי
 שר העבודה והרווחה

 הסמכה
 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים

 ואתרי הנצחה, התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לחוק גנים לאומיים,
 שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ׳׳ב-
 1992', באישור שר הבטחון ובהסכמת השר לאיכות הסביבה,
 אני מסמיך את פקחי רשות שמורות הטבע ששמותיהם
 מפורטים להלן לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק על פי
, לענין כניסה לשטח סגור  תקנות הגנה (שעת חירום), 945 ו2

 או פינוי ממנו:

 השם תעודת זהות

 רביד פיק 022915227
 נעם אלדן 028085769
 גל אריאלי 024582892
 רז אמיר 022998991
 הלל עזרן 22224638
 צור לביא 55902142
 יואב אשל 24429276

 דוד עבדי 056380421
 פלס ניב 056383540
 אסף רון־רסקי 056468275
 אייל חפץ 022099865
 גד ביטון 059590869
 בני תפילין 024630824
 גיא גונן 028759215
 מנחם גיא 053811287
 ברק גרונר 31807092
 שי כהן 23069883
 משה גבאי 52110921
 אייל הראל 28586766
 אורי נוה 13220751
 יותם גנדלר 24309114
 יריב פיירמן 28830131

 מינוי שופטי בוער
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 התשל״א- 971 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה,
 ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 י, ובהסכמת שר
 המשפטים, אני מטיל על שופטי בית משפט השלום
 אלכסנדר רון ודב מגד לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת

 כהונתם באותה ערכאה.

 כ״ט בתשרי התשנ״ח (30 באוקטובר 1997)

 (חמ 3-686) אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון
 ן ס״ח התשל״א, עמ׳ 134.

 אישור בדבר תשלומי מעביד לקרנות פנסיה
 ולקופות גמל במקום פיצויי פיטורים

 לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,
, אני מאשר כי תשלומי המעסיקים  התשכ״ג-963וו
 המפורטים בתוספת בגין עובדיהם שעבודם שולמו תשלומים
 לפנסיה מקיפה בקרן פנסיה שתקנונה אושר בידי הממונה
 על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, או לביטוח
 מנהלים בקופת גמל המתנהלת על ידי מבטח שהורשה לכך
 לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ׳׳א- 981ו2, יבואו
 במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובדים האמורים בגין
 השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה
 ששולמו (להלן - השכר המופטר) ובלבד שהעובדים נתנו,
 באופן אישי, את הסכמתם לכך בנוסח שאישר הממונה

 הראשי על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה.

 תוקף אישור זה מותנה בכך שסך כל תשלומי
 המעסיקים, בגין כל אחד מהעובדים, לא יפחתו מ־0/°ג/י 14

 מן השכר המופטר.

 תוספת
 מג׳יק תעשיות תוכנה בע׳׳מ:

 מג׳יק תוכנה בע״מ:

 משוב מחשבים ושיווק (1986) בע׳׳מ:

 משוב מחשבים בע״מ.

 חי בתשרי התשנ״ח (9 באוקטובר 1997)

) אליהו ישי 3 ־ 3 2 מ 7 ח ) 

 שר העבודה והרווחה
 י ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 136.

 2 ם״ח התשמ״א, עמ׳ 208.

 אישור בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה
 ולקופת תגמולים במקום פיצויי פיטורים

 לפי חוק פיצויי פיטורים, התשב״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,
, אני מאשר כי תשלומי המעבידים  התשב״ג-1963י

 סייח התשנ״ה, עמ׳ 230.
 ס׳׳ח התשכ״ג, עמ׳ 136. ע״ר 1945, תוס׳ 2, עמ׳ 855.
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 השם תעודת זהות השם תעודת זהות

 מ1טי שפי 56687924 מארק כץ 14953889
 דוד מניגגר 55681076 עמיצור בולדו 5592845
 אלדד פלד 28551851 צחי קופד 24438517
 יורם חמו 58860131 אילן שיפמן 23535172
 דני מולכו 50446289 זאב הכהן 58281718
 אבי צעירי 009574138 י אביב אתר 55651327
 בן ענבר 027974807 אלי דרור 54572250
 שאול עמרם 055297162 דני ברייר 22354005
 אילן יגר 058017443 ערן אדמתי 22186381
 עוזי לינדנר 052001153 עידן גדיש 28516318
 אייל דרור 053407904 גיל עברון 56702137

 דני מטמון 051102853 חוקף הסמכה זו כל עוד המוסמך מכהן בתפקידו.
 חנוך סולימאן

 כל עוד המוסמך מכהן בתפקידו.
055896518 

 דני מטמון
 חנוך סולימאן

 טל מויאל 024548182 ו׳ בתשרי התשנ׳׳ח (7 באוקטובר 1997)

 דוד דוד 050821511 (חמ 3-2556) אמנון ליפקין שחק, רב אלוף

 055752116 ראש המטה הכללי
033059372 

 עזרא ששון
 גלעד גבאי

 גלעד אלטמן 05015378 נחאשר. אני מסכים.

 אבי סרגוםטי 28675700 יצחק מרדכי רפאל איתן

 שר הבטחון מרום שלו 02367370 שר הבטחון השר לאיכות הסביבה
 כהן רונן 28974939

 הודעה על מינוי נציגי שר הבריאות בועדות מקומיות לתכנון ולבניה
 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה־1965

, מיניתי את  אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 19, 34 ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965ו
 האנשים ששמותיהם מפורטים להלן בטור א׳ להיות נציגי וממלאי מקומם בועדות המקומיות לתכנון ולבניה המפורטות

 בטור ב׳ לצדם:

 טור א׳ טור ב׳
 עכו, שפרעם, כרמיאל, מטה אשר, משגב, גליל מרכזי, מעלה
 הגליל, מעלה נפתלי, גליל מזרחי, גבעת אלונים, לב הגליל,

 שפלת הגליל, בקעת בית הכרם

 צפת, קרית שמונה, גליל עליון, מרום הגליל, מעלה חרמון,
 קצרין, אצבע הגליל

 הדרים

 רמלה

 באר-שבע, רמת חובב, דימונה, ערד, רהט, שמעונים,
 אופקים, נתיבות, מצפה דמון, להבים, מיתר, עומר, אילות,

 אילת, ירוחם, תמר-רמת-נגב-ערבה

 ד״ר שיהאב שיהאב - נציג: אסתר גלבוע, רבקה עםאף,
 אלכם פרלין, בוריס גרבר - ממלאי מקומו

 ד׳׳ר עדיה ברקאי - נציגה: רפאל אלמליח, פואד אםמיר,
 יהודה ממן - ממלאי מקומה

 שמואל וורבר - נציג: דוד ויינברג - ממלא מקומו

 דוד ויינברג - נציג: שמואל וורבר - ממלא מקומו

 הדסה אדן - נציגה: עמיר יצחקי ושי הרר - ממלאי מקומה

 מינויים קודמים של נציגי שר הבריאות וממלאי מקומם לאותן הועדות המקומיות לתכנון ולבניה - בטלים.

 כ׳׳ט בתשרי התשנ״ח(30 באוקטובר 1997)
 (חמ 3-7)

 יהושע מצא
 שר הבריאות

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הודעה בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל

 לפי חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ״ו-996ו', אני מודיע

ינית ובטיחותית יש לחבר לרשת החשמל את המבנים בבית ג׳אן המפורטים בתוספת י  שמבחינה ענ

 להודעה זו.
 תוספת

 מס, שם תלקה גוש ן מס׳ ת.ז.
 1 ג׳מאל מחמד קלעאנל 44 19502 | 50931693
 2 | ג׳מאל רג׳א חמזה 69 19502 | 2316210-6
א 1 חמזה שפיק 60 19502 2013091 1 
 3 | אחמד סלמאן סויד 10 19503 | 23200616
 4 | פואז גיבר טאפש 94 19503 | 5446868-1
 5 | סאלח עותימאן 20 19503 | 5027681
 6 | סעלד סאלח חדיפה ן 34 19503 | 2010832

 7 | פייסל שפיק אסעד | 54 | 19503 ! 56957814
5 0 2 9 5 6 7 ^  8 טאפש רקאד | 62 195031 | •
 9 | אסעד סאלח ב׳אנם | 8/2 | 19505 | 50101179
 10 | סודקי פארס דבור | 17 19505 | 58958661
 11 | האיל פארס דבור | 17 19505 | 59912675

 12 שפיק חוסיו חלבי 311 195051 54806419 1
 13 ןיאסרחסןח׳יר 1141 19506 57024184
 14 | עסאף סאלח טאפש 7 19506 5479303
 15 עאדל רב׳א דבור 53 19506 5582960

 16 ן עבדו קבלאן 88 19506 57564585
 17 סאמר מחמד טאפש 6 19506 5948373
 18 בחיר קזאמל 3 19506 5688594
 19 מחמוד קזאמל 3 19506 5992061
 20 והאב אסעד טאפש 26 19506 5852367

 21 אמין חסין ח׳טלב 47 19506 55829139
 22 ימאמה סלמאן קבלאך 159 19506 2011495

 23 סעיד עלי קבלאן 23 19506 52418837
 24 סהירנגים 29 19506 56941743
 25 אמיר קבלאן 130 19506 5251484
 26 חמד סעיד טאפש 82+26 19506 | 2013283

 27 נואף קבלאן 95 19506 | 52514908
 28 עאדל כמאל ע׳• 61 19506 | 057559577
 29 | פוזי אסעד טאפש ן 2 19506 | 55197958

 30 1 ג׳מאל סעיד זידאן ! 85 19507 1 052417730
 31 יוסף ח׳זאעי סלאלחה א /14 | 19507 ) 5079329
 32 מחמד חסן זידאן 72 | 19507 | 2011389
 33 פאיז סלמאן זידאן 107 | 19507 | 5517941

 ס׳׳ח התשנ״ו, עמ׳ 56.
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 34 מעדא אסעד זידאן 37 19507 50295641
 35 מעדא זידאן 40 19507 50295641
 36 סאלח מוסטפא זידאן 8 19507 2111461
 37 אמל סעיד זח־אן 85 19507 5582943
 1 38 שפיק חסין עזה 60 19507 5385706
 39 נבלל סאלח שאהין 56 19507 55829170
 40 פואז סלמאן זידאן 107 19507 53792693
 41 מחמד סאלח סויד 9* 19508 5702407

 42 יוסף סאלח סויד 7 19508 58959727
 43 כאמל מוסטפא זידאן 19 19508 2010827

 44 סאלח מחמוד נפאע 35 19508 50806843
 45 סלימאן חמד ח׳יר 95 19511 5697446
 46 מאדי מחמד קלעאני 112 19511 5029574

 47 עלי ע׳יב קבלאן 48/49 19511 49488346
 48 מרזוק ע׳-יב קבלאן 50 19511 54792973

 49 נואף עלי קבלאן 27 19511 056339971
 50 נאיף עלי קבלאן 27 19511 5578.4367
 51 סמיח ד׳יב סויד 129 19511 58575713
 52 והיב עלי סויד 1 19511 5439600

 53 חסין עלי סויד 1 19511 52514999
 54 אמין חסין קיס 74 19511 5932619

 55 מחמד עלי קבלאן 40 19511 50475151
 56 אחמד עלי אבו עסלה 101 19511 5481029

5 9 9 5 6 6 ^  57 סמיר ג׳מאל מסעוד 112 19511 9
 58 עלי סעיד קיס 88 19511 2332373

 59 חוסיו עלי קבלאן 18 19511 55197966
 60 אמל סעיד קבלאן 18 19511 5819084
 61 אמין חמוד ח׳טיב 57 ׳ 19511 5003343

 62 ביאן אמין קבלאו 41 19511 56941677
 63 שכיב ח׳יר 104 19511 50913631
 64 סלאח כטיב 58 19511 57594442
 65 מחמד נעים טאהר 1 19511 53713855
 66 אמל סאלח יוסף 10 19512 2332365

 67 מחמד סלמאן קורדאב 16 19512 53696456
 68 ג׳ונבלאט קזאמל 5,6,7 19512 5932604

 69 קיאו פריד קזאמל 5,6,7 19512 23487812
 70 נביל תופיק קבלאן 14 19512 5445212

 71 חסין אמין קבלאן 8 •19512 59009829
 72 סולטאן גמיל קזאמל 22 19512 5582950
 73 זוהיר נפאע נפאע 19 19512 5895961

 74 חמד נפאע 19 19512 52514916
 75 עאדל אמין אבו סלאח 7 19515 5445306
 76 יוסף אמין אבו סלאח | 7 19515 | 5445881
 77 נזיה רפיק חמזה | 65 19515 | 5998942
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 78 אמל ג׳מיל אסעד 60 19515 56889702
 79 אנור חסין סעד 35 19515 5446521

 80 כעי עאטף אסעד 63 19515 56973332
 81 סלימאן מתעב מנדו 37/1 19515 5758623

057594392 I 19515 | 11 ! 81א אנואר נג׳יב 
 82 ריאד פרחאן חמוד 8 19516 2011859

 83 עלי+מונירה פארס 16 19516 23103201
 84 סלמאן רג׳א חמזה 86 19516 5820784-6
 85 יוסף מחמד סלאלחה 31 19516 5029569

 86 סעיד אסעד פאעור 90 19516 20113874
 87 ג׳מאל ג׳מיל אבו חיה 95/96 19516

 88 כמאל חסן עטילה 105 19516 53696597
 89 מועלן פרחאן חמוד 8 19516 050754423

 90 סלמאן חסן חמוד 9 19516 2011787
 91 נואף פארס חמוד 29 19517 5371438

 92 ופיק עטא מרעי 19517 5445718-9
 93 רפיק פארס חמוד 90 19517 5371401

 94 דיאן כמאל עטללה 27 19517 23107253
 95 נואף פארס חמוד 29 19517 5371438
 96 פאדל נוראלדין דאהר 46 19517 5629640

 97 אמל אבו עסלה 52/53/5 19517 56973282
 98 וחיד דאהר 46 19517 58164252
 99 מחמד נמר אבו קאסם 79 19-517 57594400
5 6 2 9 6 2 1  100 כמאל רג׳א חמזה 95 19517 3
 101 נאיף נמר חרב 28 19517 54395835
 102 מרעי מחמד אבו עסלה 72 19517 5079330
 103 מרעי נדי• 41 19517 5241876

 104 כאמל עלי אבו סלאח 42 19518 05386677
 105 מופיד סלמאן סאלח 28 19518 5080589

 106 מתיר סלמאן סאלח 22 19518 5629642-9
 107 סאפי מחמוד שאער 22 19518 2348311

 108 יוסף פארס עטילה 14 19518 53792644
 109 טליע עטא מרעי 41 19518 5686581
 110 שאים עטא מרעי 41 19518 5948840

 111 תופיק עטא מרעי 41 19518 23101991
 112 זיד קאסם מרעי 41 19518 56885973
 113 פאיז סלמאן סאלח 19 19518 53699658
 114 חסין מחומד סלאלחה 45 19518 5079351

 115 סלימאן פארס עטילה 14 19518 05694165
 116 כמאל עלי אבו סלאח 42 19518 53714093
 117 עבדאללה ג׳אנם 38 19518 5758615

 118 ג׳אנס סאלח ג׳אנם 38 19518 23131113
 119 אחמד סאלח ג׳אנ• 38 19518 05788591

 120 יוסף חמוד כטיב 9 19518 050766567
 121 מאג׳ד כאמל אבו סלאח 1 45 19518 054458849
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 122 | כאמל אסעיד ע׳• 4/1 19520 5756468
 123 | עאדל אסמעיל חלבי 14 19520 5857557
 124 | חסן רוסלאן חלבי 13 19520 5371402
 125 | עאטף ע׳יב נג׳ם 6 19520 5029575

 I 126 עבדו חסין עזה 10 19520 57564593
 127 | מהנא אסעיד עי• 4 19520 56974298
 128 | ג׳מאל אסעע עי• 4 19520 1 59009894
 I 129 רפיק מונהאל ח׳טיב- 73 19523 5582953

 130 | בהגאת אסמעיל אסעד 36 19523 54453097
 131 | עזאת אסמעיל אסעד 36 19523 54445132
 132 | ג׳אלב סעיד מנסור 67 19523 1 52419009
 133 ן סלמאן סאלח חרב 41 19523 | 5686596

 I 134 חרב פאלח 69 19523 | 58523416
 135 | האיל מחמד חמוד 5 19526 | 5895958
2011490 J 19526 i l 1 136 | סעיד מחמד עטללה 
2011640 1 1 9 5 2  137 | כאמל יוסף עטילה 1 12 6

 138 | אנור נאיף ח׳טיב 2 19526 | 58523457
 139 | גיאזיאסעיד עטילה 7 19526 5932154

 140 | והיב חרב 24 19526 50793553
 141 | יאסר אסעיד עטילה 7 19526 5852372

 142 | יוסף אסעיד עטללה 7 19526 | 59529602
 143 ג׳מאל סלמאן דובאה 7 19533 | 5524235-8
 144 יחיא־ז-אנור ח׳טיב 12 19533 ! 23115744
 145 מאדיסלמאן ח׳טיב 2 19533 59920645
 146 עאדל סאלח חמוד 30 19533 5935937
 147 בסא• שעלאן חמוד 60 19533 5991106

5 6 2 9 6 3 3 S 19533 60 148 ב׳מאל שעלאן חמוד 
23321748 1 9 5 3  149 סאמי שעלאן חמוד 30 3
 150 שוקי שעלאן חמוד 30 19533 55238604
 151 עלם אסעד חמוד 30 19533 59416107
 152 עאטף אסמעיל אסעד 31 19533 5895959
 153 עאדל אסמעיל אסעד 31 19533 5852322
 154 יוסף אסמעיל אסעד 31 19533 5629641
 155 עפיף שעלאן חמוד 31 19533 5895959

 156 | עאדל מסעוד ן 52 19533 | 57594426
059,920645 J 19533 2 157 | חטיב מאדי_ 
 158 | זיאד סאלח סלאלחה 114 19575 | 58533340
 159 חסן יוסף סאלח 107 19575 5851801
 160 זיאד יוסף.סאלח 107 19575 1 5029574

 161 נסאר קאסם עזה 98 19575 | 53699393
53699393 I 19575 98 J 162 | מנסור דןאסם עזה 
 163 | באמלסעיד ז ויהד 37/38 19575 1 5029554
 i 164 עאדל סאלח סלאלחה 115 19575 | 5574865
 165 אחמד מחמד ז ויריד ן 69 19575 | 2475525
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 שסח בגוי;

 166 אמיר פאעור אסעד 5857573
 167 מחמד עלי אבו עסלה 5629635

 168 ג׳אלב מחמד קבלאן 2111446-5
 169 פארס מחמד זידאן 54783675
 170 כמאל מחמד קבלאן 5047504
 171 תופיק אחמד קבלאו 2011496
5 0 7 9 3 3  172 מרעי מחמד אבו עסלה 0

 אריאל שרון
 שר התשתיות הלאומיות

 כיא באלול התשנ״ז(23 בספטמבר 1997)
 (חמ 3-2730)

 3. לפעול לחקיקת חוקים שעניינם, בין היתר, שמירה על
 מרחב המחיה של האדם, החי והצומח, וליישומם
 ואכיפתם של החוקים הקיימים במדינת ישראל

 בנושאים אלה.

 מענה של המפלגה: שדרות רוטשילד 15, תל־אביב ו6688;
 טל׳ 5171454 (03): פקס׳ 5108047 (03).

 המען

 עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

 השם

 נתן אלון
 פאר ויסנר י
 אייל אלעזר
 אסף לויתן

 דוד אלון
 אורלי רשף
 עופר אנגל
 מאיה אלון

 רח׳ ליבנה 8, קיסריה
 רח׳ גליצנשטיין 7, תל־אביב

 רח׳ קיציס 22, תל־אביב
 רח׳ דקל 8/4, נוה סביון,

 אור יהודה
 רח׳ חובבי ציון 20, פתח־תקוה

 רח׳ צבעוני ו, גני יהודה
 רח׳ הראב׳׳ע 11, תל־אביב

 רח׳ ליבנה 8, קיסריה

 9. ד״ר אפרים רודן רח׳ הרימון 26, קיסריה
 10. יעקב פלקםר רח׳ בעל הנס 20, רמת־גן

 ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי
 רשם המפלגות, רח׳ הלל 6, ירושלים, טל׳ 6255542*02, במועד
 שיתואם טלפונית מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה

 לכך בתקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993ג.

 בהתאם לסעיפים 6(א) ו־6(ב) לחוק רשאי כל אזרח
 ישראל בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש
 תוך שלושים ימים מיום פרסום הבקשה ברשומות, באופן

 שנקבע באותם סעיפים ובתקנה 5(א) לתקנות.

 י׳ בחשון התשנ״ח (10 בנובמבר 1997)
 (חמ 3-2424)

 זאב בונה
 רשם המפלגות

 הודעה, בדבר סמכותו של רשם בית דין
 ׳לעבודה

 לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות
 שבסמכות הרשם), התשמ״ח-1988

 בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו בית הדין לעבודה
 (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ״ח-
 988 ו י, אני מודיע כי החל ביום כ׳׳ט באלול התשנ״ז (1
 באוקטובר 1997), הסכום של התובענות שבסמכותו של רשים

 בית דין לעבודה הוגדל ל־26,700 שקלים חדשים.

 ט׳ בחשון התשנ״ת (9 בנובמבר 1997)

) י׳ רביבי, שופט 5 ־ ד ג מ 0 ח ) 

 נשיא בית משפט מחוזי
 _ מנהל בתי המשפט

 ק״ת התשבדח, עמ׳ 690: י״פ התשנ״ז, עמ׳ 4408.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
 בפנקס המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-1992

 בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992'
 (להלן - התוק), ותקנה 3 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),
 התשנ״ג-21993 (להלן - התקנות), אני מודיע כי ביום י׳
 בחשון התשנ׳׳ח (10 בנובמבר 1997) הוגשה לי בקשה

 לרישום בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

 שמה המלא של המפלגה: מפלגת הירוקים - לאיכות
 הסביבה והחיים בישראל.

 עיקרי מטרותיה:

 ו. לקדם את נושא איכות הסביבה ולהעמידו על סדר
 היום הציבורי;

 2. להגביר את המודעות לשמירה על הטבע, החי והצומח
 מפני פגיעת בני האדם, רשויות ומפעלים תעשייתיים;

 ס״ת התשנ׳׳ב, עמי 190; התשנ׳׳ו, עמ׳ 118. ק״ת התשנ׳׳ג, עמ׳ 730; התשנ״ז, עמ׳ 889.
 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 722: התשנ״ז, עמ׳ 110.

 690 ילקוט הפרסומים 4590, כ׳׳ג בחשון התשנ״ח, 23.11.1997.



 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז- 957 ו

 הסכמים קיבוציים מיוחדים שהוגשו לרישום בתקופה 51.8.1997-1.8.1997

606/97 .1 
28.7.97 .2 

 3. הממשלה, קופת חולים כללית
 ההסת׳ הרפואית בישראל.
 4. שירותי מינהל ממשלתיים.

 5. הרופאים.
 6. תגמולים.

6.8.97 7. 

 .8 28.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 607/97

8.7.97 2. 
 3. ת.ל.מ. תחנות הקיבוצים לטיפול בילד

 ובמשפחה תחנת יואב, ההסת׳ הכל׳ מ.פ.
 קרית מלאכי, קרן מקפת, מקפת ניהול קרנות

 4. שירותי רווחה.
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. הצטרפות לקח פנסיה.
7.8.97 7. 

 .8 1.7.97 לתקופה בלתי מסויי־מת.
608/97 1. 
1.8.97 2. 

 3. אליאנס חברה לצימגים (1992) בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חדרה.

 4. תעשיית מוצרי גומי,
 5. כל העובדים.

 6. מעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים.
7.8.97 7. 

 .8 3.8.97 לתקופה בלתי מסויימת.

609/97 1. 
4.8.97 2. 

 3. חברת בית הורים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב חיפה.

 4. שירותי רווחה.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
7.8.97 7. 

1.4.97 - 31.3.2000 8. 

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

 1. מספר הרישום
 2. תאריך החתימה

 3. הצדדים

 4. ענף
 5. היקף

 6. נושאים
 7. תאריך ההגשה
 8. תקופת תוקפו

602/97 1. 
6.11.95 2. 

 3. יוניבאר בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. עכו.

 4. דפוס והוצאה לאור.
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. פיטורים.
3.8.97 7. 

 .8 6.11.95 לתקופה בלתי מסויימת.

603/97 1. 
3.8.97 2. 

 3. הממשלה
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.

 4. שירותי מינהל ממשלתיים.
 5. רנטגנאים.

 6. החלטת ועדת מעקב (מתקנת).
5.8.97 7. 

 .8 3.8.97 לתקופה בלתי מסויימת.

604/97 1. 
31.7.97 2. 

 3. כבלים החברה לכבלים ולחוטי חשמל
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. מעלות תרשיחא.

 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי עבודה ושכר.
5.8.97 7. 

1.7.97 - 1.7.2000 8. 

610/97 .1 605/97 
16.6.97 .2 3.8.97 

 בנק איגוד לישראל בע״מ 3. טנא נגה שיווק בע״מ, טנא נגה בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים. ההסת׳ הכל׳ חדשה, מ.פ. קרית מלאכי

 מוסדות פיננסים. 4. תעשיית שון.
 כל העובדים. 5. עובדי באגף הגלידה.

 שינוי בסעיף צבירת חופשה והלוואה לדיור. 6. תנאי עבודה ושכר.
10.8.97 .7 6.8.97 

 3.8.97 לתקופה בלתי מסויימת. 8. 1.8.97 לתקופה בלתי מסויימת.

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 
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 עובדת כמצויין בהסכם.
 תנאי העסקה.

17.8.97 
 31.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

617/97 
30.7.97 

 ציקלון מוצרי תעופה בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. כרמיאל.

 תעשיית מוצרי מתכת.
 כל העובדים.

 תמריץ
17.8.97 

 30.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

618/97 
19.6.97 

 התאמה והשמה ומידע(1995) בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה.

 שירותים עסקיים.
 כל העובדים.

 תנאי עבודה ושכר.
19.6.97 

 19.6.97 ־ 19.6.97
619/97 
31.7.97 

 בנק לאומי לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים

 מוסדות פיננסים.
 עובדים כמצויין בהסכם.

 תנאי העסקה.
20.8.97 

 31.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

620/97 
20.8.97 

 כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אילת.

 תעשיית מוצרי מתכת.
 עובדים החלו את עבודתם אחרי 1.6.95

 תקופת נסיון.
20.8.97 

 14.8.97 לתקופה בלתי מסויימת.

621/97 
16.7.97 

 הסתדרות מדיצינית הדסה
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים.

 שירותי בריאות.
 כל העובדים(למעט רופאים)

 תוכנית הבראה.
23.8.97 

1.1.97 - 31.12.2000 

.5 

.6 

.7 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

 ו.

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

611/97 .1 
31.7.97 .2 

 3. בנק לאומי לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. מוסדות פיננסים.
 5. עובדים זמניים כמצויין בהסכם.

 6. תנאי העסקה.
10.8.97 7. 

 .8 31.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

612/97 1. 
4.8.97 2. 

 3. אלקטרה מוצרי צריכה בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ראשון לציון.

 4. תעשיית ציוד חשמלי ואלקטרוני.
 5. עובדים כמצויין בהסכם.

 6. שכר.
13.8.97 7. 

 .8 1.9.97 לתקופה בלתי מסויימת.

613/97 1. 
24.6.97 2. 

 3. חברת החשמל
 ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי

 4. ייצור חשמל.
 5. קבוצת דור גי.
 6. תנאי פנסיה.

12.8.97 7. 
 .8 24.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

614/97 1. 
29.7.97 2. 

 3. בנק דיסקונט לישראל
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. מוסדות פיננסים.
 5. עובדים קבועים ועובדים בנסיון.

 6. הסכם ניכויים.
13.8.97 7. 

 .8 29.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

615/97 1. 
3.8.97 2. 

 3. פולגת תעשיות 21 בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. קרית גת.

 4. תעשיית מוצרי טקסטיל.
 5. העובדים כמצויין בהסכם.

 6. שכר.
13.8.97 7. 

1.4.97 -31.3.2000 8. 

616/97 1. 
31.7.97 2. 

 3. בנק לאומי לישראל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 4. מוסדות פיננסים.
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 1. 622/97 4. תעשיית מוצרים מינרלים.
 2. 15.5.97 5. כל העובדים.

 3. מ.א.ג.(1988) חברה לשירותי נקיון 6. שכר.
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה. , 7. 27.8.97

 4. שירותים עסקיים. 8. •8.97. ו לתקופה בלתי מסויימת.
 5. כל העובדים.

 6. תנאי העבודה ושכר. 1. 628/97
11.8.97 .2 23.7.97 .7 

 8. 15.5.99 ־ 15.5.97 3. עךכוו עובדים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.

 1. 623/97 4. בניה.
 2. 17.8.97 5. כל העובדים.

 3. בנק לאומי לישראל בע״מ 6. שכר.
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים. 7. 31.8.97

 4. מוסדות פיננסים. 8. 1.1.96-31.12.98
 5. עובדים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה. 1. 629/97
23.7.97 .2 24.8.97 .7 

 8. 17.8.97 לתקופה בלתי מסויימת. 3. עירית ירושלים, עירית ת״א, עירית חיפה
 ההסת/הכל׳ הסת׳ הפקידים הסת׳ המחר׳

 1. 624/97 4. שירותי המנהל של הרשויות המקומיות.
 2. 14.8.97 5. הספנים.

 3. בנק לאומי למשכנתאות בע״מ 6. טבלת תיפקוד ודרוג.
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים. 7. 31.8.97

 4. מוסדות פיננסים. 8. 1.1.97 לתקופה בלתי מסויימת.
 5. העובדים כמפורט בהסכם.

 6. תנאי העסקה. 1. 630/97
20.7.97 .2 25.8.97 .7 

 8. 14.8.97 לתקופה בלתי מסויימת. 3. לחמנו אוסם השקעות בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ הסת׳ במרחב ת״א.

 1. 625/97 4. תעשיית מזון.
 2. 5.8.97 5. העובדים כמצויין בהסכם.

 3. אוסם השקעות בע״מ יוקנעם 6. המשך העסקה ושמירת זכויות.
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. יוקנעם. 7. 31.8.97

 4. תעשיית מזון. 8. 19.7.99 - 20.7.97
 5. העובדים היומיים.

 6. תנאי עבודה ושכר. 1. 631/97
4.4.97 .2 26.8.97 .7 

 8. 1.7.97-31.12.97 3. סולל בונה בנין ותשתית בע״מ, סולל
 סולל בונה פיתוח וכבישים בע״מ

 1. . 626/97 ההסת׳ העובדים החדשה הסת׳ הפקידים. . 626/97
 2. 25.8.97 4. בניה.

 3. שפע" תעשיית פרוטאין בע״מ 5. כל העובדים.
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ערד. 6. הארכת הסכם קודם ושינויים בו.

 4. תעשיית מזון. 7. 13.5.97
 5. כל העובדים. 8. 1.4.97-31.12.98

 6. הארכת הסכם קודם.
632/97 .1 26.8.97 .7 

11.12.96 .2 1.4.97-31.3.99 .8 
 3. מפעל מתכת חניתה בע׳׳מ
 1. 627/97 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נהריה.

 2. 13.8.97 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 3. ספןבע״מ 5. כל העובדים.

 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. טבריה. 6. תנאי עבודה ושכר.
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1.8.97 7. 
 .8 6.97. ו לתקופה בלתי מסויימת.

638/97 1. 
1.7.97 2. 

 ל. מרכז קהילתי נוה יהונתן
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. שירותי תרבות.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.7.97 לתקופה בלתי מםויימת.

639/97 1. 
26.5.97 2. 

 3. המרכז הקהלתי ביבנה
 ההםת׳ הכל׳ מ.פ. יבנה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. שירותי תרבות.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.5.97 לתקופה בלתי מסויימת.

640/97 1. 
8.6.97 2. 

 3. מתנ״ס גדרה
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. גדרה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. . שירותי תרבות.

 5. כל העובדיס.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.3.95 לתקופה בלתי מסויימת.

641/97 1. 
22.7.97 2. 

 3. רז סימון תקוני רכב בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. מוסכים.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 

 .8 1.5.97 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 642/97
10.7.97 2. 

 3. מור חן בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. לא ידוע.

 5. כל העובדים.

22.12.96 .7 
1.1.97-31.12.98 .8 

633/97 .1 
25.3.97 .2 

 3. מכללת בית ברל
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. כפר סבא.

 4. שירותי חינוך.
 5. עובדים כמצויין בהסכם.

 6. תנאי עבודה ושכר.
16.4.97 7. 

 .8 25.3.97 לתקופה בלתי מסויימת.

634/97 1. 
25.6.97 2. 

 3. א.ש.ג.ג. אבטחה גינין ונקיון בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. עכו, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. שמירה ואבטחה.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
25.6.97 8. 

635/97 1. 
24.5.97 2. 

 3. חקלאי יודפת אגודה שיתופית חקלאית
 ההסת׳ מ.פ. כרמיאל, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. חקלאות.

 5. כל העובדיס.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 24.5.97 לתקופה בלתי מסויימת.

636/97 1. 
8.5.97 2. 

 3. פוליפר בית שמש מפעלים 1991 בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. בית שמש, מבטחים
 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 1.1.97 לתקופה בלתי מסויימת.

637/97 1. 
3.6.97 2. 

 3. דרור 5 בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. הרצליה, מבטחים
 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 4. לא ידוע.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
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 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

648/97 1. 
21.11.96 2. 

 3. אלי תיקונים
 ההסת׳ הכל׳ חדרה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 לא ידוע.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.12.96 7. 

 .8 1.10.96 לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 649/97
16.6.97 2. 

 3. מאור ייצור ושיווק ריהוט בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשדוד, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. מסחר.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 7.97. ו לתקופה בלתי מסויימת.

650/97 1. 
24.6.97 2. 

 3. עלית אלומניום ישראלי ארה״ב בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. רחובות, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

651/97 1. 
2.4.97 2. 

 3. ש.ג.א. אלמניום היוצר בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.4.97 לתקופה בלתי מסויימת.

652/97 1. 
25.4.97 2. 

 3. בית מלאכה מ.
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 10.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

643/97 1. 
23.6.97 2. 

 3. דורטל מלונות ותיירות בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. שירותי הארחה.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה'מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.9.96 לתקופה בלתי מסויימת.

644/97 1. 
15.7.97 2. 

 3. חוף הכרמל ח.כ. (ניהול מלונות) בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. שירותי הארחה.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

645/97 1. 
15.7.97 2. 

 3. הסיינדה בגליל בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. מעלות, מבטחימ

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. שירותי הארחה.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.1.97 לתקופה בלתי מסויימת.

646/97 1. 
15.6.97 2. 

 3. כרמל מערכות מיכלים בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חולון, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית נייר ומוצריו.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

647/97 1. 
29.6.97 2. 

 3. טמפו תעשיות בירה בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חולון, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית מזון.
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 4. שירותי הארחה.
 5. העבודים כמצויין בהסכם.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 1.4.97 לתקופה בלתי מסויימת.

658/97 1. 
5.8.97 2. 

 3. רצאןאלי
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית יהלומים.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

659/97 1. 
5.8.97 2. 

 3. יוסף חיוו צינורות ופרופילים
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. נתניה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית מוצרי מתכת.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 7.97. ו לתקופה בלתי מסויימת.

660/97 1. 
21.7.97 2. 

 3. אופנת שבי
 הסת׳ הכל׳ מ.פ. כרמיאל, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית טקסטיל ומוצריו.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.4.97 לתקופה בלתי מסויימת.

661/97 1. 
14.7.97 2. 

 3. גל גפן בע׳׳מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ראשל״צ, מבטחים
 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 4. לא ידוע.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 7.97. ו לתקופה בלתי מסויימת.

 ו. 662/97
19.6.97 2. 

 3. חגי תעשיות בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. אשקלון, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 4. לא ידוע.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 1.4.97 לתקופה בלתי מסויימת.

653/97 1. 
9.6.97 2. 

 3. ע. ברעם שירותי רכב בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. מוסכים.

 5. כל העובדיס.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.6.97 לתקופה בלתי מסויימת.

654/97 1. 
4.6.97 2. 

 3. א. קוטלאר שירותי הנדסה ומיחשוב בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. חיפה, מבטחים

 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
 4. תעשיית מוצרים אלקטרונים.

 5. כל העובדים.
 6. פנסיה מקיפה.

1.8.97 7. 
 .8 1.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

655/97 1. 
29.5.97 2. 

 3. מרכז קהילתי אפרת
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים
 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 4. שירותי תרבות.
 5. כל העובדים.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 1.7.97 לתקופה בלתי מסויימת.

656/97 1. 
18.5.97 2. 

 3. סינדבאד טוריסט בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים
 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.

 4. שירותי הארחה.
 5. העובדים כמצויין בהסכם.

 6. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 4.97. ו לתקופה בלתי מסויימת.

657/97 1. 
18.5.97 2. 

 3. סינדבאד טראויל טוריסט בע״מ
 ההסת׳ הכל׳ מ.פ. ירושלים, מבטחים
 קרנות פנסיה, מבטחים מוסד לביטוח.
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 מקומית מס׳ פת/7/1209, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2407, התשל״ח, עמ׳ 1011, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

 סעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6355, ח״ח 228, פתח־תקוה, בשטח של 21 מ־ר,
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בחשון התשנ׳׳ח (6 בנובמבר 1997)
 (חמ 3-2) ,

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ־ה-1965י, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ פת/20/1268, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4185, התשנ״ד, עמי 1869, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

 סעיף.

 4. תעשיית מוצרי מתכת.
 5. כל העובדים.

 c. פנסיה מקיפה.
1.8.97 7. 

 .8 1.1.97 לתקופה בלחי מסויימת.
 י״א בחשון התשנ״ח (11 בנובמבר 1997)

 שלמה יעחקי
 הממונה הראשי על יחסי עבודה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר  והבניה, התשב״ה-965וי
 מקומית מם׳ פת/1202, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1100, התשכ׳׳ד, עמ׳ 1775, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

 סעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6382, ח״ח 138, פתת־תקוה, בשטח של 16 מ׳׳ר,
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בחשון החשנ״ח (6 בנובמבר 1997)

) גיורא לב ג ־ מ 2 ח ) 

 . יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה-1965י

 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307. ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה-965וי
 •מקומית מס׳ פת/9/1207, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3221, התשמ״ה, עמ׳ 2852, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה ,לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלות לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

 סעיף.

 כן נמסרח בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 קרקע בגוש 6400, פתח־תקוה, כמפורט להלן:

 ח״ח 107, בשטח של 40 מ״ר, לדרך:

 ח״ח 239, בשטח של 22 מ״ר, לדרך:

 ח״ח 243, בשטח של 26 מ״ר, לדרך:

 ח״ח 251, בשטח של 19 מ״ר, לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בחשון התשנ״ה (6 בנובמבר 1997)
 (חמ 3-2) ,

 גיורא לב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פחח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה-1965י
 מקומית מס׳ פת/57/1241״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4540, התשנ״ז, עמ׳ 4367, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרבי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6355, ח׳׳ח 300, פתת־תקוה, בשטח של 19 מ״ר,
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בחשון התשנ״ת (6 בנובמבר 1997)

) גיורא לב ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ פת/2/1154, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 694, התשי״ט, עמ׳ 1738, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת

 ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

 סעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 4042, ח״ח 54, פתח־תקוה, בשטח של 1,233 מ״ר
 לשצ״פ ו־233 מ״ר לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בחשון התשנ״ח (6 בנובמבר 1997)

) גיורא לב ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתה־תקוה

 י ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה- 965 ו

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית
 מפורטת והודעה מתוקנת עליה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת ״תכנית
 מפורטת מס׳ תא/767 וגי״, שפורסמה בעתונים ביום 25.7.1997
 ובילקוט הפרסומים 4526, התשנ״ז, עמ׳ 3643, וכי בהתאם
 לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו (להלן -
 החוק), מופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו, ״תבנית מפורטת מס׳ תא/767וג׳״, שינוי מס׳ ו

 לשנת 1994 לתבניות מם׳ תא/767וב׳ ותא/466.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו,
 גבולות התכנית: רח׳ לה־גרדיה בצפון, שד׳ משה דיין
 במערב, בית ספר עירוני ט׳ במזרח ומגרשי הטניס של בית
 ברבור בדרום - גוש 6130, ח״ח 111, 198, 280, 310, 312, 314,
 316, 332; גוש 6133, חלקה 945, ח״ח 702, 869, 878, 879, 946,

 949, 951; גוש 6134, ח״ח 500, 501, 556, 657.

 עיקרי הוראות התבנית: 1) שינוי מערך יעודי קרקע
 קיימים של אזור מסחרי, אזור מסחר ומשרדים ושטח לבניני
 ציבור, שינוי מערכת הדרכים ואופי הבינוי: 2) .קביעת יעודי
 קרקע לאזור משרדים מיוחד, מגרש מיוחד (מכללות,
 שגרירויות, מגורים) ומגורים ה׳ מיותר, לרבות זכויות בניה
 ותכליות בכל אחד מהם, קביעת שטחים ציבוריים פתוחים
 ומערכת דרכים ומעברים ציבוריים; 3) קביעת הוראות בדבר

 בינוי, פיתוח, בניה ותנאים למתן היתרי בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל־אביב, רח׳ אחד העם 9,
 מגדל שלום, תל־אביב 61290, טל׳ 5193333־03. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית תל־
 אביב־יפו, שד׳ בן־גוריון 68, תל־אביב 64514, טל׳ 5217162־
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 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מתוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה בת ים, מופקדות תכניות אלה:

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו
- בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

 סעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה
 בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6367, ח״ת 4, פתח־תקוה, בשטח של 2,311 מ״ר,
 לדרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ו׳ בחשון החשנ״ח (6 בנובמבר 1997)

) גיורא לב ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח־תקוה

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳  והבניה, התשב״ה-1965י
 26/102/02/18, שהודעה בדבר הרשאה לתת לה י תוקף
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2948, התשמ״ג, עמ׳ 2582,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית־מלאכי
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4369, התשנ״ו, עמ׳
 1128, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית

 קרית מלאכי מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 309, ח״ח 69, 73, 63 (מקודם גוש 2408, ח״ח 5, 6),
 חלק ממגרש המיועד לבנייני ציבור בשטח של 27,500 מ״ר,

 המסומן בתשריט בצבע חום מותחם בקו חום כהה.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל המעוניין
 זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ה׳ בתשרי התשנ״ח (6 באוקטובר 1997)

) משה שמעון שימי ג - מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית־מלאכי

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.
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 המאוחרת. בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל־אביב, רח׳ אחד העם 9,
 מגדל שלום, תל־אביב 61290, טל׳ 5193333־03. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית בת ים,

 רהוב סטרומה ו, בת ים, טל׳ ל507675־03.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה גבעתיים, מופקדת ״תכנית מיחאר
 מקומית מם׳ גב/420״, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ גב/53, על

 שינוייה. 1

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח׳
 שינקין 84 - גוש 6166, חלקה 310.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה, ללא
 הסכמת בעלים: ב) חלוקת החלקה ל־3 מגרשים: ג) שינוי
 מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים ג׳•, ד) שינוי מאיזור מגורים
 ב׳ לאיזור מגורים מיוחד, בו יותר לבנות בנין למגורים בן 4
 קומות וחדרים על הגג על קומת עמודים מפולשת אשר
 תחתיה חניון: בבנין יהיו 5 יח״ד בשטח ממוצע של 124 מ״ר
 בשטח עיקרי של 623 מ״ר ושטחי שירות 243 מ״ר: ה) שימוש
 בחלקה שייעודה שצ״פ למעבר רכב: ו) קביעת ייעוד כשביל

 להולכי רגל.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז תל־אביב, רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל־אביב
 61290, טל׳ 5193333־03. המתנגד ימציא העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המקומית גבעתיים, רח׳ שיינקין 2,

 גבעתיים, טלי 5722210־03.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב*ה-965ו (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, מופקדת ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רש/779״, שינוי מם׳ 265 לתכנית מיתאר מם׳

 רש/210אי, על תיקוניה.

 (ו) ״תבנית מיתאר מקומית מסי בי/3/364״, שינוי לתכנית
 מיתאר מם׳ 2אי, לתבנית מם׳ בי/50 ולתרש״צ 3/39/4

 ו־3/39/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, גבולות
 התכנית: רח׳ הגיבורים בצפון, שד׳ העצמאות במערב,
 דרך יגאל אלון - דרך מסי 2א׳ במזרח ורחובות
 החלוצים ורוטשילד בדרום - גוש 6998, חלקות 24, 35-
-110 ,105 ,103-91 ,89-85 ,82-80 ,77 ,58-52 ,50 ,48 ,37 
,159 ,155 ,142 ,138 ,136 ,135 ,133 ,132 ,127-119 ,113 
 160, 64י, 165, 171-167. 174. 180-178, 194-186, 197-
 204, 214-208, ח״ח 72, 73, 207, 229: גוש 7050, חלקות 5,
 66, 68. 69, 71, 73, 75, 77, 84, 86, 87; גוש 7058, חלקות
-118 ,116 ,113-110 ,104 ,97-87 ,84-56 ,39 ,35 ,29 ,7 ,6 
 123; גוש 7152, חלקות 77, 78, 90, 124-114, 161-131,
,255 ,253-216 ,208-199 ,196 ,194-190 ,185 ,180-163 
-282 ,280 ,278 ,276 ,273 ,270 ,269 ,265 ,264 ,262 ,261 
,316 ,314 ,312-302 ,299-297 ,294 ,293 ,290 ,289 ,286 
,383-368 ,366 ,353 ,345 ,332-325 ,322 ,320 ,319 ,317 
 398-386; גוש 7153, חלקות 188-186, 191, 199-197,
,274-242 ,240 ,222 ,212-210 ,208 ,205 ,204 ,202 ,201 
,327 ,326 ,324-322 ,320-318 ,307-295 ,292-278 ,276 
 343-332, 347, 359-349, ח״ח 238: גוש 7160, חלקות 97,
,256 ,251-224 ,220 ,219 ,163-161 ,152 ,150-148 ,146 
 257, 262, 265, 266, 291-281, ח״ח 88, 89, 255, 263, 264,
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 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דירות קיימות (ללא
 שינוי במספר יח״ד הקיים): ב) קביעת שטחי הבניה
 הכוללים המותרים ליח״ד, לאחר הרחבות הדיור: ג)
 קביעת אופן הבינוי והפיתוח להרחבות הבנינים
 ולעבודות הפיחוח: ד) שינוי מאזור שטח ציבורי פתוח
 לאיזור שטח לבנין ציבורי על פי המבנים הקיימים: ה)
 שינוי מאזור שטח לבנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח: ו)
 הרחבת שבילים להולכי רגל (המסומנים כשטח ציבורי
 פתוח) לדרכים משולבות, על מנת לאפשר גישה ברכב

 לכל המגרשים.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ בי/4/364״, שינוי לתכנית
 מיתאר מס׳ 2אי, לתכניות מס׳ 56, 52אי, 66אי, 38אי, 136,

 328, 340 על תיקוניה, ולתרש״צ 3/39/6 ו־3/39/23.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, שכונת
 ניצנה, רחובות ניצנה, דון יוסף וסמטת מתתיהו, צפונה
 לרח׳ קרן קיימת - גוש 7133, חלקות 23, 24, 29,25, 30,
,52 ,51 ,50 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 
 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ח״ח
 34, 59; גוש 7160, חלקות 258, 259, 260, 267, ח״ח 87, 88,

.263 ,89 

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דירות קיימות (ללא
 שינוי במספר יחידות דיור הקיים): ב) קביעת שטחי
 הבניה להרחבה ואופן הבינוי: ג) קביעת שטחי בניה

 עיקריים 110 מ״ר לדירה: ד) הפיכת שב״צ לשצ״פ.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של ההודעה
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 כל המעונין רשאי לעיין בתבנית במשרד אגף ההנדסה,
 רה׳ שינקין 2, גבעתיים, בימים ובשעות המיועדים לקבלת
 קהל. כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על
 פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים

 ממועד פרסומה של הודעה זו למשרדי האגף.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט׳ בחשון התשנ״ח (9 בנובמבר 1997)

 חיים ברזל
 יושב ראש ועדת המשנה
 לחכנון ולבניה גבעתיים

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/2413״, שינוי לתכניות
 טב/2292, ממ/1393, ממ/25/560/ב.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: טייבה - גוש 7842,
 ח״ח 1, 3.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) איחוד וחלוקה מחדש,
 בהסכמת הבעלים: 2) קביעת שני בנינים נפרדים על
 מגרש: 3) קביעת הוראות בניה: 4) קביעת קו בנין קדמי

 בהתאם לקיים ורק לבליטה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3814, התשנ״א, עמי 486.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2661״, שינוי לתכנית
 מס׳ טב/במ/2502.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש 7850,
 ח״ח 33 - מגרש 33/12.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת 4 קומות במקום 3
 קומות: 2) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4471, התשנ״ז, עמי 1070.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה,
 ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחוחים לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון,
 ״צומת מורשה״, מזרחית לכביש גהה ודרומית לכביש מס׳ 5
- גוש 6341, ח״ח 14, 19, 20: גוש 6342, חלקות ו, 2: גוש

 6547, ח״ח 15, 16, 137.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת שטח לבית קברות
 קיים, על ידי שינוי יעוד קרקע חקלאית ושצ״פ וביטול דרך
 והפקעתם: ב) בניית סככת הספדים ובית טהרה בשטח עיקרי
 עד 200 מ״ר, בקומה אחת: ג) קביעת קו בנין של 35 מ׳ מציר
 הדרך המהירה מם׳ 4: ד) 50% משטח הקבורה מיועד לקבורה
 בקומות (עד 3 קומות): ה) הפקעת שטח להרחבח דרך בצמוד

 לצומת מורשה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל־אביב, רח׳ אחד העם 9,
 מגדל שלום, תל־אביב 61290, טל׳ 5193333־03. המתנגד
 ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית רמת

 השרון, רת׳ ביאליק 41, רמת השרון, טל׳ 5401434־03.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט׳ בחשון התשנ״ח (9 בנובמבר 1997)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעתיים מופקדת ״תכנית מיתאר מפורטת
 מס׳ גב/מק/99די״, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ גב/99

 ותיקוניה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח׳
 משמר הירדן 5 - גוש 6162, חלקה 176.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי הבנין: ב) תוספת
 קומות לבנין - קומת קרקע ובה דירות גן וחמש קומות נוספות:
 ג) ויסות בחלוקת אחוזי הבניה בין הקומות לצורך קבלת אחוזי
 בניה לדירות הגן בקומת הקרקע: ד) הוספת שטחי הבניה
 במסגרת ההקלות המותרוח כלהלן: תוספת של 6%, תוספת
 15% בגין 3 מעליות (5% עבור כל מעלית), תוספת 2.5% בגין
 קומה נוספת: ה) תוספת קומה באופן שיתקבל בנין בן חמש
 קומות מעל קומת קרקע: ו) קווי בנין 0 למרתף, למעט קו הבנין
 לחזית שיהיה 5.0 מ׳: ז) הגדלת מספר יתידות הדיור ב־200/0.
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 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רחובות, רח׳ ביל״ו
 פינה טרבס - גוש ו370, חלקה 235.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים ב׳
 מיוחד ושצ״פ לאזור מגורים ג׳ מיוחד, מסחר ושצ׳׳פ.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכניה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, רח׳ דני מם ו, רמלה 72406, טל׳ 9270170־08.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 רחובות, עירית רחובות, רתובות, טל׳ 446161־08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדוח שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה דרום השרון, מופקדת ״תכנית
 מיתאר מקומית מס׳ שד/8ו2/9״, שינוי לתכנית משמ/ו0ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחשונים - גוש
 5661 (בהסדר), ח״ח ו.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד משטח חקלאי
 לשטח לתחנת תדלוק ושירותי דרך דרגה ב׳, לשפ״פ, למסחר

 ולדרך: 2) קביעת הוראות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, רח׳ דני מם 1, רמלה
 72406, טל׳ 70ו9270־08. המתנגד ימציא העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המקומית דרום השרון, כפר מל״ל 40600,

 טל׳ 906024־09.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי חצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 אהרון חי לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי פתת־תקוה

 הודעה בדבר אישוד תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכניח מיתאר
 מקומית מם׳ פת/106/1204״, שינוי לתכנית מס׳ פת/2000

 ולתכנית מיתאר פת/14/1204.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה, רח׳
 נורדאו 20 - גוש 6380, חלקה 15.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד משב״צ לאזור
 מגורים גי: ב) קביעת זכויות בניה: ג) הקטנת קווי בנין: צדדי
 מ־5.0 מ׳ ל־4.5 מ׳ ואחורי מ־6.0 מ׳ ל־5.4 מי: ד) הקטנת קו

 בנין אחורי ע״י הבלטת מרפסות שמש ל־4 מי.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ובילקוט
 הפרסומים 4391, התשנ״ו, עמ׳ 2319.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח־
 תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 רח/9א״, שינוי לתכנית מם׳ רח/במ/9.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש
 3699, ח״ח 28, 29: גוש 3700, ח״ח 22, 28.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת קומה למבנה
־ 221 בשטח  המסחר•• הקיים: ב) התווית דרך המשך ל
 המטרוקה ועל חלק מן השטח המסחרי: ג) צירוף חלק מן

 המטרוקה לשצ״פ.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ובילקוט
 הפרסומים 4519, התשנ״ז, עמ׳ 3382.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות,
 וכל המ יונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שמהשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסות בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89'לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה רחובות, מופקדת ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ רח/34/2010/ב/2״, שינוי לתכנית רח/34/2010ב.
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 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה לודים וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בתשרי התשנ׳׳ח (26 באוקטובר 1997)

 בני ודדדיו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה לודים

 מרחב תכנון מיוחד מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המיוחדת
 לתכנון ובניה מודיעין מופקדת ״תכנית מיתאר ומפורטת מד/
 23״, שינוי לתכנית מיחאר מחוזית חלקית תמ״מ/2/3/ג׳,
 שינוי מם׳ 3 לתכניות מיתאר מפורטות מם׳ גז/מד/במ/4א׳

 וגז/מד/במ/4ב׳ ושינוי לתכנית מיתאר מד/2020.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעין, שטח
 הגובל בכביש עוקף מם׳ 2 (מגרשים 502-500 בתשריט), בין
 קווי אורך 150.300-151.625 וקווי רוחב 144.800-146.650 -
 גוש 5633, ח״ח 14, 11, 10, 9, 3, חלקה 12: גוש 5640, ח״ח 12,
 11, 10, 8, 7, 5, 3, 2, ו, חלקות 9, 6: גוש 5641, ח״ח 5, 4, 3, ו:
 גוש 5642, ח״ח 16, 11, 8, חלקות 13, 2: גוש 5652, ח״ח 52, 50,

.7 ,25 ,43 ,44 ,48 

 עיקרי הוראות התכנית: א) לקבוע באזור רובע המרכז
 א׳ ייעודי קרקע כמפורט להלן: חזיתות מסחריות: שטח
 למסחר: שטח למסחר עם זכות מעבר לציבור: שטח למסחר
 עם זכות דרך מעליו: שטח למסחר עם זכות דרך מעליו ועם
 זכוה מעבר לציבור: שטח למסחר עם שדרה ציבורית מעליו:
 שטח למסחר עם שדירה ציבורית מעליו ועם זכות מעבר
 לציבור: שטח למסחר, משרדים ומגורים: שטח למסחר,
 משרדים ומגורים מיוחדים: שטח למסחר, משרדים ומגורים
 מיוחדים עם זכות מעבר לציבור: שטח למסחר, משרדים,
 מגורים מיוחדים ומלונאות עם זבות מעבר תת־קרקעי
 לרכבת: שטח למסחר בשילוב מקומות אסיפה: שטח למסחר
 בשילוב מקומות אסיפה י עם זכות מעבר לציבור: שטח
 למסחר משולב עם מוסדות: שטח ציבורי פתוח בשילוב
 שטחי מסחר (השדרה): שטח למרכז תחבורה: שטח למרכז
 תחבורה עם זכות דרך מעליו: שטח למבני ציבור: שטח
 למבני ציבור עם זכות מעבר לציבור (הארקדה): שטתים
 ציבוריים פתוחים: שטח ציבורי פתוח עם זכות מעבר לרכב:
 שטח ציבורי פתוח עם זכות מעבר לרכבה: שטח ציבורי
 פתוח בשילוב מסחר וחניה תת־קרקעית: שטח ציבורי פתוח
 בשילוב מסחר במפלסים תחחונים: שטח לפארק טבע: שטח
 למתקן הנדסי: שטח לתחנת תדלוק: לקבוע שטחים לרובע
 המרכז ב׳ - לתכנון מפורט בעתיד: שטחים לדרכים, תוואי
 רכבת וזכויות מעבר שונות: ב) שינוי יעוד משטחים למבני
 ציבור, מסחר, מגורים ומוסדות, ממעבר ציבורי להולכי רגל,
 משטח ציבורי פתוח ומאיזור מגורים ג׳ מיוחד לשטח למסחר
 משולב עם מוסדות, לשטח לשדרה ציבורית פתוחה בשילוב
 שטחי מסחר, לשטת למתקן הנדסי, לשטח לתחנת תדלוק,
 לשטח ציבורי פתוח, לשטח ציבורי פתוח עם זכות מעבר

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ לה/מק/
 320/א/6״, שינוי לתבניות מס׳ לה/1000/א/2 ולה/320/א/ו.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רמלה - גוש 4378,
 חלקות 8, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 32, ח״ח 6, 9, 18-17, 27, 36,

.49 ,44 ,40 

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש, ללא
 הסכמה: ב) הרחבת דרך והתווית דרך חדשה: ג) קביעת

 זכויות ומגבלות בניה.

 כל מעונין רשאי לעיון בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקה5 כל מעונין בקרקע,
4 הרואה את עצמו נפגע על ז  בבנין או בכל פרט תכנוני א
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה רמלה, רח׳ שמשון הגיבור ו, רמלה,
 טלי 04ו9220־08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה, טלי 70ו9270־08.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי חצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בתשרי התשג״ח (26 באוקטובר 1997)

 יואל לביא
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת
 מקומית מם׳ גז/מק/7/8/ב/1״, שינוי לתכניות מם׳ גז/במ/7/8

 וגז/במ/7/8/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני אביב - גוש
 3968, ח״ח 16, 15: גוש 3970, ח״ח 34, 35, 36, 44, 60.

 שטח התכנית: 46,864 מ״ר.

 מטרות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים (ללא
 שינוי השטח הכולל של כל יעוד קרקע); ב) הגדלת שטחים
 שנקבעו לצרבי ציבור - מוסדות ציבור: ג) שינוי הוראות
 בינוי או עיצוב אדריכליים, ע״י: ו) קביעת הוראות בנושא
 ההשלכות הסביבתיות של האזור המסחרי: 2) קביעת
 פרוגרמה כמותית ואיכותית לאזור המסחרי; ד) קביעת שטח

 של 45 פדר לשימושים עיקריים ליחידת דיור אחת.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4471, התשנ׳׳ז.
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 וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים: 3) ביטול דרכים
 ופתיחת דרכים, שבילים ודרך משולבת חדשה: 4)

 קביעת הוראות בניה.

 (5) ׳׳תכנית מפורטת מס׳ מש/מק/7-ו/21 ו״, שינוי לתבנית
 מם׳ הצ/במ/ד-/301.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלגםואה - גוש
 7863, חלקה 17.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד משטח ציבורי
 פתוח למגורים גי: 2) שינוי יעוד ממגורים ג׳ לשטח
 ציבורי פתוח: 3) איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת

 הבעלים: 4) קביעת הוראות בניה.

 (6) ״תבנית מפורטת מס׳ מש/מק/7- 102/1״, שינוי לתכנית
 מס׳ הצ/32/1-7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש
 7866, חלקות 48-47.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) ביטול שביל ופתיחת דרך
 משולבת חדשה: 2) איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת

 הבעלים: 3) קביעת הוראות בניה.

 (7) ״תבנית מפורטת מם׳ מש/מק/7- 134/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 7863, ח״ח
.54 

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת אחוזי בניה בהתאם
 לקיים, חוך שמירה על סך אחוזי הבניה - 105%.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים' לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות חוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה מזרח השרון, רח׳ 14/123, ת״ד 415,
 קנסואה, טל׳ 286 ו88־09. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המחוזית המרכז, רח׳ דני מס ל, רמלה.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תבגון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לחבנון ולבניה מזרח השרון, ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳

 מש/מק/124/1-7״, שינוי לתכנית מם׳ הצ/172/1-7ו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנםואה - גוש
 7863, ח״ח 54.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד קרקע ממגורים
 ג׳ לשביל ומשטת מגורים ג׳ לשטת ציבורי פתוח: ב) איחוד
 וחלוקה מחדש, בהםכמח הבעלים: ג) קביעת הוראות

 בניה.

 לרכבת ולשטח רובע המרכז ב׳ - לתכנון מפורט בעתיד
 ולשטח למבנה ציבור: ג) ביטול דרכים מאושרות וקביעת
 תוואי דרכים חדשות ותוואי לרכבת: ד) קביעת נפחי בניה
 וזכויות בניה: ה) קביעת קווי בנין: ו) קביעת הוראות
 אדריכליות: ז) קביעת בינוי מנחה ובינוי מחייב: ח) קביעת

 הוראות פיתוח: ט) קביעת מתחמי בניה ומגרשים.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונות למשרדי
 המועצה המקומית מודיעין, ת״ד 1, מודיעין, טל׳ 9726000־

.08 

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 אהרון חי לוי
 יושב ראש הועדה המיוחדת

 לתכנון ובניה מודיעין

 מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מזרח השרון, ובמשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז המרכז, מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ מש/מק/7- 133/1״.

 השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: קלנסואה - גוש
 7861, ח״ח 34-33.

 עיקרי הוראות התכנית: ו) הקטנת קו בנין לחזית מ־5
 מ׳ ל־3 מ׳ וקביעת קווי בנין לבנינים קיימים: 2) איחוד
 וחלוקה מחדש לפי מצב הבעלויוח בשטח ובהסכמה: 3)

 קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ מש/מק/7- 132/1״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש
 7887 (שטח בנוי).

 (3) ״תבנית מפורטת מס׳ מש/מק/7- 130/1״, שינוי לתכנית
 מס׳ מש/במ/57/1-7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש
 7873, חלקה 25 - מגרש 25.

 עיקרי הוראות התבנית: הרחבת דרך מ־10 מ׳ ל־12 מי.

 (4) ״תכנית מפורטת מם׳ מש/מק/7- 125/1א״, שינוי
 לתכניות מס׳ מש/7- 0/1 ומש/301/1-7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 7864, ח״ח 47-
.49 

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד שטח ממגורים ג׳
 לאזור ספורט ומאזור ספורט לאזור מגורים גי: 2) איחוד
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 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ׳׳ה בתשרי התשנ׳׳ח (26 באוקטובר 997 ו)

 ציון רבי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה קסם

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

 הודעה בדבר אישור תבנית
 נמסרת-בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית טב/מק/179״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית טבעון, קרית
 חרושת - גוש 1400 ו, ח־ח 66.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קו בנין קדמי נקודתי
 עבור חלק בנין חורג.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 23.5.1997 ובילקוט הפרסומים 4535, התשנ״ז, עמ׳ 4003.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 קרית טבעון, ת׳׳ד 1060, 36100, טל׳ 9539292 ־04, וכן במשרדי
 הועדה המחוזית חיפה, רח׳ חסן שוקרי 1 ו, חיפה, וכל
 המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ה בתשרי התשנ׳׳ח (26 באוקטובר 1997)

 שמואל אבואב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה קרית טבעון

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ ג/9599״, שינוי לתכניות מסי ג/424, ג/4950,

 ג/2ו40 ותרש׳׳צ 1/18/16.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: כרמיאל - גוש
 19126, ח״ח 41: גוש 19160, חלקה 37, ח׳׳ח 9, 26.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת פארק לתעשיה
 ומסחר, הבולל מוזיאון לתיירות תעשיה: ב) שינוי יעוד
 מגרש תעשייתי למסחר, תעשיה עתירת ידע, מבנה ציבור,
 למוזיאון לתיירות תעשיה ולדרכים: ג) קביעת הוראות
 לפיחוח השטח, טיפול נופי וגינון: ד) קביעת מגבלות,
 הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה: ה)

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה מזרח השרון, רח׳ 14/123, ת״ד 5ו4ד
 קלנםואה, טל׳ 286 ו88־09. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המחוזית המרכז, רח׳ דני מם 1, רמלה.

 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי ו&היר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בחשרי התשנ׳׳ח (26 באוקטובר 1997)

 אבדהמ זהבי
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מזרח השרון

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קסם, ובמשרדי הועדה המחוזית לחכנון

 ובניה מחוז המרכז, מופקדות תכניות אלה:

 (1) ׳׳תכנית מפורטת מם׳ ק/מק/36/ו״, שינוי לתכנית מס׳
 ק/36.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאםם - גוש
 8878, ח׳׳ח 41.

נים על י  עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת שלושה בנ
 מגרש אתד: 2) קביעת קונטור בניה מוצעת בעתיד: 3)

 קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ק/מק/3174״, שינוי לתכנית מם׳
 ק/ק/2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש
 8871, ח׳׳ח 99.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד ממגורים ג׳ לאזור
 ספורט: 2) שינוי מאזור ספורט למגורים גי: 3) קביעת

 הוראות בניה.

 כל מעונין רשיאי לעיין בתכנית בימים. ובשעות
 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי
 להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה קסם, רח׳ אלשוהאדה, טל׳ 9370492־
 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המתוזית

 המרכז, רה׳ דני מס ו, רמלה, טל׳ 70ו9270־08.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד שטחים
 חקלאיים לשטחים למגורים, לבניני ציבור, לאזור תעשיה
 ומלאכה, לשטחים ציבוריים פחוחים, לדרכים ולדרכים
 להולבי רגל: ב) תיקון מערכת הדרכים ותכנון דרכים

 חדשות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4283, התשנ״ה, עמי 2114.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המזרחי, וכל המעונין רשאי לעיין בה' בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, החשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ג/8638״, שינוי לתכנית מם׳ ג/0דד6. |

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו םנאן - גוש
 18788, ח׳׳ח 43.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) לשנות יעוד שטח ממגורים
 לתחנת דלק: 2) חלוקת השטח המיועד למגורים למגרשי

 בניה: 3) ליעד שטח לבניני ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4420, התשנ׳׳ו, עמ׳ 3651.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
 המרכזי, וכל. המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה הגליל העליון, מופקדת ״תכנית
 מיתאר מקומית מס׳ ג/9489״, שינוי לתכניות מם׳ ג/3402

 וג/4926.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יובל - גוש
 13230, ח׳ח 24: גוש 13231, חלקה 35, ח״ח 33, 34, 36, 38, 39,
 40, 41: גוש 13236, חלקה 10, ח״ח 11, 12, 19, 24: גוש 13237,
 חלקות 116-3, 118, 133-123, ח״ח 90, 120-119, 21ו-22ו,

.141 ,140 ,138 

 עיקרי הוראות התכנית: 1) תיחום שטח הפיתוח של
 המושב: 2) שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעודים שונים: 3)
 קביעת הוראות פיתוח: 4) קביעת קריטריונים להגשת בקשות

 להיתרי בניה: 5) תיחום מגרשים חדשים לבניה למגורים.

 כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,

 קביעה הנאים לבניה, אכלום, חפעול ואחזקה: ו) התווית
 דרבים, חניות ואזורי פריקה וטעינה: ז) חלוקת המגרש

 למגרשי משנה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 18.5.1997 ובילקוט הפרסומים 4527, התשנ׳׳ז, עמ׳ 3691.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מס׳

 ג/9204״.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אעבלין - גוש
 12201, ח״ח 78.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור חקלאי
 לתחנת תידלוק ושירותי דרך מדרגה ג׳.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 20.6.1997 ובילקוט הפרסומים 4541, התשנ״ז, עמ׳ 4387.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות
 אלונים, וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ ג/8584״, שינוי לתכניות מס׳ ג/1388, ג/5273,

 ג/3306, ג/1162, ג/2897, ג/2941, ג/2698 וג/2898.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טרעאן - גוש
 16604, חלקה 21, ח׳׳ח 1, 11, 14, 19: גוש 16606, חלקות 6, 7,
 8, ח״ח 4, 5: גוש 16607, חלקה 9, ח״ח 1, 2: גוש 16610,
 חלקות 2, 3, 4, 5, 7, ח״ח ו, 6: גוש 16623, ח״ח 1, 2, 51: גוש
 16624, חלקות 14-1, 32-30, 47-37, 52-49, 55, 57, ח״ח 11,
 15, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 33, 36, 44, 48; גוש 16625, חלקות
 15, 16, 37, 38, 41, 43, 44, 51, 53, 54, 55, ח״ח 1, 2, 3, 17, 18,
 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 48, 55; גוש 16626, ח״ח
 6-1, 16-8, 43-19, 44: גוש 16627, ח״ח 35, 36: גוש 16628,
 חלקות 29, 36, 39: גוש 16632: גוש 16633, חלקות 5-1, 11-7,
 21-15, 25, 26, ח״ח 6, 12, 24: גוש 16634: גוש 16635, חלקות
 16-3, 19, 34, 38-35, 40, 41, 43, 46, ח״ח 1, 2, 17, 18, 32, 33,
 39: גוש 16636, חלקות 3-1, 73-5, ח״ח 4: גוש 16637: גוש
 16638, חלקוה 24-1, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 51-45, 54, 56, 57,
 60, ח״ח 25, 27, 28, 32, 35, 42,41, 53, 55: גוש 16641, חלקות
 28, 36, 37, 46-40, 55, ח״ח 15, 29, 35, 47, 50, 51; גוש

.16642 
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתוגות ביום
 23.5.1997 ובילקוט הפרסומים 4527, התשנ״ז, עמי 3693.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/8156״, שינוי לתבניות
 מס׳ ג/303, ג/4392 וג/4031.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גושים
 11182, 11183: חלקי גושים 11179, 11180, 11181, 11184,

.12189 ,11243 

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן הוראות להוצאת היתרי
 בניה: ב) לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה: ג)

 הסדרת מערכת הדרכים: ד) הסדרת בניה קיימת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 30.8.1996 ובילקוט הפרסומים 4439, התשנ״ו, עמי 4648.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לחבנון ובניה מבוא
 העמקים, וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו (להלן - החוק), כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה
 המקונןית לתכנון ובניה משגב, מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/ 9721״, שינוי לתכניות מס׳ */4390 וג/4719.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מכמנים - גוש
 19153, ח״ח 8.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת שטח לדרך משולבת
 בין מגרשי המגורים: ב) שינוי בדרך קיימת: ג) קביעת
 הוראות בניה המסדירות מגורים: ד) קביעת הוראות לטיפוח

 שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים.

 כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17000, טל׳ 508508־06. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי. הועדה המקומית משגב, מועצה אזורית

 משגב 20179, טל׳ 902310־04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה בחשרי החשנ״ח (26 באוקטובר 1997)

 יגאל שחד
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון

 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות חוך שישים יום מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת
 עילית 17000, טל׳ 508508־06. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית הגליל העליון, מועצה

 אזורית גליל עליון, קרית שמונה 10200, טל׳ 947372־06.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצה־ר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
 נמסרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החבנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תבנית מיתאר

 מקומית מם׳ ג/69ו9״, שינוי לתבנית מם׳ ג/4ו75.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח׳גין - גושים
 19280, 19281, 19282, 19284, 19290, 19314, 19316, 9317ו,
 19318; חלקי משים 19270, 19271, 19272, 19274, 19279,
,19320 ,19319 ,19315 ,19313 ,19291 ,19289 ,19288 ,19283 

.19322 ,19321 

 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת בניה למגורים
 באזור מרכז אזרחי: ב) הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות
 כלהלן: ו) מגורים א׳ - מ־36% בקומה ל־42% וסך הכל
 1500/0: 2) מרכז אזרחי - מ*100% ל־500/0ו, שלוש קומות

 במקום שתי קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 16.2.1997 ובילקוט הפרסומים 4494, התשנ״ז, עמי 2296.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לב
 הגליל, ובל המעונין רשאי לעיין. בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תבניות מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור תבניות אלה:

 (ו) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/9633״, שינוי לתכניות
 מם׳ ג/297, ג/4054 וג/70ו8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית -
 גוש 11098, ח״ח 124, 161, 62ו, 64ו: גוש 11495, ח״ח 62,

.75 ,73 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד משצ״פ למבני
 ציבור: ב) בניית מבנה למועצה המקומית ע״י: 1)
 הקצאת מגרשים למבני ציבור, שצ״פ, חניה והוראות
 בניה בהם: 2) קביעת הנחיות עיצוביות ואחרות ותנאים

 להיתרי בניה.
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 1178/97 ולרי קראת 27.897 םטיבן קראת

 1181/97 דב ליבסטר 12897 יצחק ליבסטר

 ירושות
 1111/97 יצחק נוימן 1.292 ו מיכל בןעון
 1112/97 משה עציוני 22897 יעקב עציוני

 1113/97 כוח־ר זרח 19.888 אברהם בודדר
 1114/97 ישראל הם 27.9.97 אסתר הם

 1115/97 אסתר ברנשטיין 284.93 ברנשטיץ משה
 1124/97 חוסין מוחמד עלי 3697 ערלה מוחמר חוסץ

 1125/97 בוטה בוקםבויים 6897 הילדה יורביץ
 1127/97 נויפלד הלנה 36.96 הלן אהבלה

 1128/97 מלבה לד 21.11.94 ישי לר
 1129/97 דניאל לוי 2811.89 ישי לוי

 1130/97 אילן דבש 39.97 יוסף דבש
 1134/97 קרבלו אברהם 19.897 שרעבי מדים

 1137/97 אסתר גנט בתהיים 9.691 מימון דניאל מרים
 1138/97 בתהיים חיים אדגר

 קלמנט 11.9.97 מימץ דניאל מרים
 1139/97 מישואוגלי נינה 28696 מגוד חנה

 1141/97 מוצניק אידה 2.4.97 שרי צפריר
 1150/97 סלאמה כהן 23397 שלומית בךעמי

 1153/97 סול קולמן 289.63 רוברט קולמן
 1154/97 קלודט והל פאומדט 269.96 אריק דב פאומחט
 1155/97 ק־הרוש מכלוף 10896 בךהרוש אברהם
 1156/97 ק־הרוש כמורה 15293 בן־הרוש אברהם

 1160/97 בורוכוב מיכאל 181296 בורוכוב ניס^

 1161/97 בר־כובבא מלאך 22595 ברטה בשקה מלאך

 1162/97 פרומה מרמס 197)31 אחו־אשר הובר
 1165/97 דליה אור 1.297 זאב מוסיער

 1168/97 יעקב יהודה
 פרידלנדר 17.671 מקם פרידלנדר

 1169/97 אסתר פח־דלנחר
 וואהל 28474 מקם פרידלנדר
 1170/97 יהודה בן־ארוש 18897 אורית בן־או־וש

 1173/97 חנה קובי 8497 מרדכי קובי
 1175/97 לוי מדים 28696 זיני מלכה

 1176/97 לד עיי 20396 יאמל ברגר

 1177/97 עזרא ציp כהן 28689 גלוריה כק דה־קואן

 1180/97 דולף אליעזר 20.494 וולף פאולינה
 1182/97 אלקלעי דוד 17.7.97 אלקלעי ויקטוריה

 דניאלה ובסלר, רשמת

 מת המשפט לענעים מ^מייג! קריה ארבע

 תאריך

 מס תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 3/97 הרי ריסקין 29.397 שלמה ריסקין

 חניאלה ובסלר, רשמת

 הודעות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשוח לצו קיום צוואה או לצו ירושה

 או למינוי מנהל עזבון.

 תאריך
 מכד תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 1106/97 טריז נעמי לולו 30595 רקטור חנא חליל

 1107/97 כהן יעיט 23897 לאה לובטון
 1108/97 דהן שמחה 30697 חנה יהודה

 1109/97 אהק סביב 30697 דבורה טייטלבדם
 1116/97 רחנבלום סטמפל 1.497 פופם יהודית

 1117/97 ברקוביץ אלכסנדר 67.93 ברקוביץ דבודה
 1118/97 נטע קםץ 17.9.97 גלי בייט־
 1119/97 אברהם סלם 307.97 ציון שלם

 1120/97 לאה שוורצמן 8897 לליאנה אופיר
 1121/97 עזריאל םוזי 17.1293 פרץ רולי

 1122/97 פרץ יהודה לאון 3497 פוץ רולט
 1123/97 מצ׳ם זאב 31.397 רחל מצ׳ם

p•1126/97 פורטונטו שוקו 
 םננס 7.296 לונה בנטטה בארוס
p21.7.86 שרה לאה פייבלז p1131/97 דורה פייבלז 
p!187.93 שרה לאה פייבל p1132/97 ברוך פייבלז 

 1133/97 אמםטט מסעודה 29.97 רונן אהוד
 1135/97 שרינה קרמו־ 8897 שמואל קרמו־

 1136/97 ברוך גבריאל p 207.87 גבחאלה פלטמן
 פרלשטיק ץ פרלשטיץ

 1140/97 גליה גורגט אחי 17.9.97 מדים אילנה אחי־
 גיא

 1142/97 ניז׳אר לאון יהודה 267.97 בלהסן אסתר פולט
 1145/97 םלביה פיינר 27.9.97 בנט פיינר

 1148/97 חמרה פיצדוח׳ה 8697 אלי שמעוני
 1149/97 תבזו אזולאי 28297 אזולאי מרדכי
 1151/97 גינצבורג רח 209.97 יחביץ ישעיהו

 1152/97 רגינה דרייר־םפרד 21.9.97 ליאץ ספרד
 1157/97 יצק שרה 19.897 שאלתיאל אברהם

 1158/97 שלמה ק־יוסף 17.897 רבקה זליקוביץ

 1159/97 למה קליגכלן 9.9.97 אבנר קליגמן י
 1163/97 דוו־ סלוצקיךישראל 28697 קטלינה סלוצקץ
 1164/97 גרטרוד גרנק 23396 יניב אברהם לוי
 1166/97 שושנה גינצבורג 209.97 בארץ ישראל-

 עמותה
 1167/97 יהושע כהן 10.9.97 חנה בהן

 1171/97 מרגיא הודיאל 29.897 מרגיא אלגריה
 1172/97 נסים בךיצחק

 טובול 1211.82 מורים טובול
p 1 1 7 4 / 9  מיבאלי מינה 1.897 מיבאלי בן־צי 7
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ חיק שם המנוח הפטירה

 7596/97 באדיאן וילהלם 59.97 יפה באחאן
 7597/97 כהן יוחנן 26897 רמי אביק

 7605/97 שרביט יוסף 17.7.83 שרביט משה
 7604/97 פרובטד יעקב 131.97 בנימין פתכטר

 7621/97 לד רות 31.897 עתי לוי
 7626/97 בריתבלט בלה 27.1.95 אלק ברייזבלט

 7627/97 אשל נלה 29.897 יעקב אשל
 7628/97 מיכלוביצי שרה 15697 שושנה מטוס
 7629/97 מיכלוביצי מיכל 511.89 שושנה מטוס
 7631/97 ליברמן רות 234.97 ליברמן יגאל

 7632/97 שפירא אפרים 87.97 תהילה שפירא
 7633/97 פרנק שרה חיה 231.83 אבשלום פרנק
 7634/97 שוש יעקב 27.9.94 שוש יהודית

 7635/97 פרלמוטר פריק 149.97 ציפורה מדהלה
 7636/97 רחנבאום לוסיה 25497 רחנבאום דוד

 7638/97 גייגר יוכבד 59.97 יקיר הדי
 7639/97 גדלביץ עיה 2397 גדלביץ זליג פינקוב

 7640/97 לד מאשה 30897 לוי יואב
 7641/97 רובוט בנגמין לים 41296 נעמי ליס מיברג

 7642/97 רובין הנם 15897 דניאל רובץ
 7643/97 רבינוב ברוך 269.97 אליעזרה אילנה

 7647/97 נח1ם נפתלי 10886 פנחס נחום
 7657/97 שייעייט משה 8897 אדוארד שייעייט
 7658/97 רחלבםקי שחורה 16590 רחלבםקי בת עמי
 7659/97 רבלבסקי יצחק 107.92 רחלבסקי בת עמי

p7660/97 קובץ אדיט 257.97 עמוס קו 
 7664/97 דדטש שולוטה 19.586 מאיר שטעו־
 7672/97 גו־ויםור םוניה 229.97 חיים רמתי

 7616/97 בינאשוילי משה 31.397 בנימיני מדים
 7666/97 ריםקביץ גבריל 287.97 גרגורי ריםקביץ

 7673/97 מזרחי ףקטוויה 269.97 יצחק מזרחי
 7674/97 קרייזלמן אברהם 21.674 צפורה כץ

 7675/97 שפירא עדנה 4581 עתי אהק שפירא
 7677/97 שיף זאב 24597 שיף דוד

 7679/97 מזרחי ויקטוריה 269.97 שושנה איסלר
 7683/97 םמיונוב גוד 249.96 טטיאנה םמיונוב

 7686/97 לאופר ק יהודה 21.7.97 גאולה לאופר
 7687/97 קזם משה 19597 קזם רבקה

 7688/97 נבעה אורי 1.1292 נבעה גליה גלדים
 7692/97 איסאיאם שרה 9.1091 טילדה מטילדה

 איסאים
 7693/97 רובץ מלבה 137.97 כץ רחל
 7694/97 רובין משה דוד 22297 רחל כץ

 5712/97 דוד חממי 5597 אביעד חממי
 7684/97 חניק אליהו 17.1094 ליאת זיבל
 7685/97 חניק ברבה 30597 ליאת זיבל
 7699/97 מלר מיכאל 31597 מלר צילה

 7707/97 שערי יהודה 189.97 אריאלה שערי
 שכטר

 7709/97 אחחובסקה אדה 16597 פליק חנה
 7711/97 לפידות צבי 17597 דפנה שוחט

 7712/97 פלטובסקי חנה 30397 אברהם ליפסון
 7715/97 זידנביג פינקום 17.7.96 מנחם הר־לב

 7717/97 ששון אליעזר 27.493 מרדכי אבשלום ששון
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה

 או למינוי מנהל עזבון.

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 7525/97 יעקובוב מרק 239.97 בחלקו יואנה

 7527/97 קנטי אולגה 30697 יעקב קנטי
 7528/97 שיף מינה 7.697 שיף חיים

 7529/97 אדיב איטה 25597 מנחם אדיב
 7530/97 אדיב אהח 23897 מנחם אדיב
 7532/97 קליטניק סטםיה 9.897 קליטניק דוד
 7533/97 אלבוים יעקב 237.97 שריג עפרה

 7534/97 חייקץ צפורה 301.97 אורה נויפלר
 7535/97 חייקין חיים 20595 אורה נויפלו־
 7537/97 סגל רחל 3397 רות אלמגור

 7538/97 מרץ סופיה 28497 ליאורה טאתינגר
 7541/97 סגל משה 19.9.97 סגל שמעון
 7543/97 בסיוק חנה 18897 רנה לביא

 7544/97 אבקץ יעקב 17.1.96 מנאקרמן לידיה
 7546/97 פומפר (אידה) אדל 1.382 הוורד גרבו־
 7547/97 מא1דין גרבר (פומפר) 27.1290 הוחרד גרבר
 7548/97 וייל אריך יעקב 117.97 נוריח הירש
 7549/97 וייל חנה 69.94 נורית הירש
 7552/97 מגד מרים 12696 טובה דחבש

 7553/97 ולדן שלמה 9.9.97 1לדן זליג אברהם
 7556/97 יוג׳ין קולב 24497 רובוט קולב
 7557/97 גבאי יהושע 31.897 דליה אבוט
 7558/97 גורדון יעקב 137.97 נלי גורדון

 7559/97 אקח רחל 7.7.97 אברהם רגב
 7563/97 סוכרי חנה 1.9.97 דפנה טובה
 ליכטנשטיין

 7567/97 שחיבמן הייניק
 (צבי) 17.1093 מיכאל טמקין
 7568/97 ״־חיבמן קלרה 8497 מיכאל טמקין

 7569/97 ^•רים ׳שושנה 237.97 וייס יעקב
 7476/97 ויו. י פירושקה 131.97 חיים ולנטץ

 7477/97 עבאח מרדכי 19595 עבאדי אליהו
 7509/97 בונדה בוכויץ 167.97 דבורה מורעשטרן

 7510/97 ג •דמן דסיה 3697 פרידמן איזיק
 7540/97 קיזזן ורדיט דלמה 9597 רות אזשי
 7571/97 תרטקין סנטיאגו 21.693 פרט אור

 7577/97 ׳.זוכמן אריה 15692 אורי שוכמן
 7578/97 שוכבלן דבורה 237.97 אוח שוכמן

 7579/97 גוחנסקי אניה 187.97 נצחיה גולדמן
 7580/97 רחנבלום גוטליב 169.97 ליאת רחנבלום
 7582/97 שעקר גיטלה 26894 שעקר בנימין

 7585/97 ־וורנשטיץ פנינה 20897 רבקה קק הוס
 7588/97 .קובסקי בנציון 9.897 קידר חנה

 7594/97 םילקף הנח מקם 23697 אליעד סילקוף
 7595/97 אליוף פרידה 28897 אליוף יצחק
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 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה

 7818/97 מעברי מאיר 8897 מעברי שירה

 7822/97 סודאי סלים 24.1.92 אהק םודאי
 7823/97 שליט ססיליה £9.97 שפרה שירלי

 הירש
 7827/97 פיגנבאום רחל 24.97 רונן הר נוף

 7824/97 שי שאול 3697 שי דב
 7828/97 שקד מוסה 23693 יחזקאל שקד

 7829/97 הורושבסקי הנרי 169.97 ניקול תיח
 הורושבסקי

 7831/97 וינר אםחר 19.297 האגודה למען החייל
 7832/97 אברהם זאב ארנסט 21.694 חנה אברהם
 7833/97 שפירא חנה 29.7.97 ידידה לחובר

 7834/97 וגנפיש מרים 227.97 זלצמן פסח
 7837/97 חיימוביץ אסתר 8297 יעקב חיימוביץ

 7839/97 בודקה רבקה 8897 זינגר הניה
 7840/97 קנובל אברהם 14.897 קנובל מינצע

 7841/97 זורנו מטילדה 19.6.97 זותו יוסף
 7842/97 זורנו חמום 5896 זורנו יוסף

 7846/97 דומיניאביץ מלכה 17.9.97 דומיניאביץ חיה
 7848/97 צור שלמה 307.96 , כוכבה אק/־ואי

 7849/97 זמיבםקי רחל 9.1290 גורלי גיורא
 7850/97 זמיבםקי יצחק 34.97 גורלי גיורא

 7851/97 שינדלר מלכה 26397 שצמן סילביה
 7852/97 וםרברגר משה

 פרדריקה 193182 מעיקה ליטבובה
 7854/97 זילכה שלמה 20897 לואת גבאי
 7855/97 פפר ישראל 19.7.97 על יהודית

 7856/97 ברגנלן אניטה 7.9.97 אריה לאונרד
 ברגמן

 7858/97 שטיין גרשץ שלמה 159.97 רות שטיין
 7860/97 מנחשון משה 159.97 אמליה עמליה

 מנדלסץ
 7862/97 גראנט 104.91 שרה גברצר.

 גראנאטשטיין שמואל גראנאט
 7865/97 ברבי סלמה 6396 ברבי יהודה

 7866/97 לזר חיים 31.897 חיה לזר
 7867/97 גינצברג יעקב 247.97 יעל רובינשטיץ

 7868/97 שפירו מיטל 20597 שרה שפירו
 7870/97 גרץ שמחה 11.1097 גרץ משה

 7873/97 יצחק שלום 11.9.96 מרים יצחקי
 7874/97 רשפיורקה סימץ 149.97 פולק בתיה

 7875/97 שרעהיים ארגסט
 זיגמונד 8494 רות שרגנהיים

 7876/97 קנטור שרגא 169.97 רחל קנטור
 7877/97 מעבדי אסתר 29.497 חבר אברהם
 7893/97 סלומץ שולמית 27.293 גרשץ סלומץ

 7879/97 חריף ינובר חנה 15397 יצחק חריף
 7882/97 קרינם ליפמן 6597 שרה שטיינמץ
 7883/97 קחנס חניה 1.1294 שרה שטיינבלץ

 7886/97 פרמיסלוב אליעזר 11.897 דליה הוד
 7888/97 מרדכי אלקזר 17.7.97 יצחק מרדכי
 7890/97 חסיד נעמי 811.94 רבקה חמדי

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 הודעות (המשך)

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 עוואות
 7718/97 שמי אברהם 129.97 עופר ונציה

 7720/97 סומר סעודה 159.97 חנה כהן
 7721/97 קנו־ רובץ 17.1086 פיערהוט טובה

 7724/97 מזרחי חנה 1.9.97 אלי מזרחי
 7726/97 דושניצקי יהודה 61097 שפיץ מרי
 7727/97 פוניז לבנה 12297 פונס יצחק

 7729/97 קעפינו גבריאל 9.1.97 מרים קונפינו
 7734/97 בהן סבן רחל 5897 זהבה רוט

 7735/97 יעסקו הנריאטה 28595 ברקוביץ חדל
 7738/97 שטיץ יעקב 129.97 שטיין יוסף
 7739/97 בק אודה רבקה 27.9.97 אררה חיים

 7740/97 עטייה משה 21.1.96 עטייה פרחיה
 7741/97 בלומברג משה 209.97 חיה רגב

 7742/97 סלומץ בתיה 8397 יצחק םלומץ
 7743/97 צמח מרים 2397 דקטוריה לוי
 7747/97 דגמן איטה 231097 גבע מתתיהו

 7748/97 אורלוביץ שרה 25897 יונתן יואל
 רבקה אורלוביץ

 7749/97 אורלוביץ אהק זליג 25897 יונתן יואל אורלוביץ
 7750/97 מאיר מרדכי 7.1.97 שלום יעקב מאיר

 7756/97 מזרחי חיים 3696 מזל מעת
 7766/97 גוטלר ציפורה 27597 בלומה גרינברג

 7769/97 יושע הדסה 8897 תן נועה
 7771/97 פרידמן אליזבת 19.1296 סחן פרידמן

 7773/97 עצמוני עתליה 239.97 נעמי ליפשיץ
p•7774/97 גרוס ברוחה 69.97 רות קלו 
 7775/97 יעקב אהק 19.9.97 חנה יעקב

 7776/97 אשכנזי דוד 9.1096 אשכנזי דחן
 7778/97 אהרן אשכנזי 189.97 ברבה אוח
 7681/97 אוטנברג יעקב 239.97 אילנה עבד
 7780/97 גודגי פנחס 27.9.97 גורגי עליזה
 7781/97 בוריער חדל 29.9.97 ענבל שגב
 7783/97 ינוביץ ברנה־ 11.9.97 יצחק אלץ

 7784/97 ירושלמי יעקב 17.9.97 אברהם ירושלמי
 7785/97 מוסקל גניה 25397 מיה לד

 7788/97 שטיינר ויליאם 1011.95 מדים מרגיט שטיינר
 7796/97 ק יהודה מלכה 239.97 ברסלר ליאורה
 7797/97 שפרבר חיים 6597 ברעיה שפרבר
 7798/97 בורוכובםקי תחיה 89.97 לירץ רחנברג

 7800/97 פודוםוקר ישראל 267.97 אילן גבע
 7802/97 הנדלס אסתר 21.1290 עמוס הנדלם
 7808/97 טוביה אסחר 2897 טוביה משה

 7809/97 קלו־ גיטה 9.497 ברוך קלר
 7811/97 ניזינסקי נחמה 29.12.95 יעקב ניזעםקי

 7813/97 פרובשטץ חנה
 דבורה 2.9.97 רגץ כהן

 7814/97 פביאן גץ 31.897 פביאן משה
 7816/97 ק יהודה מלכה 169.97 בן יהודה אליהו

 7817/97 אשכנזי ליאורה 49.97 אסתר מאיר
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 7251/97 סבו מדרכי 11.12.96 סבר חנה

 7253/97 נסים נעים 20697 נסים הלינה גליה

 7254/97 87. וגו ק זקן שמעץ
 7257/97 חממי אברהם 24897 חממי שרה
 7260/97 לוי אריה 13893 מנחם לוי

 6072/97 מינה לייבה 611.95 לייבושור שיינה

 5028/97 ארז שרעבי 29.9.96 טובה שרעבי

 4949/97 יורם ספיר 7597 מלי ספיר

 5203/97 לונחץ אצו וויסלר 31.1295 לונדיץ אלן

 6687/97 פס חניה 20897 נפתלי פס
 6688/97 לאופר אלישבע 97&7 נעמי בושם

 6577/97 בורוכוב איתן 61897 רחל בוח־כוב

 6718/97 שטר חנה 137.97 פילוסוף מיכל

 6808/97 רבינוביץ צבי . 81.89 ראוק רבינוביץ
 6828/97 ינקוביץ משה 251077 רחל חיים־יואל
 6829/97 ינקוביץ לורה 25597 רחל חיים־יואל

 6840/97 גל1ר תמיר 4297 עמוס גלזר

 6583/97 סנקובסקי שאול 20472 גיזלה סנקובסקי

 6673/97 רבינוביץ יוסף 27.7.97 דוד רבינוביץ
 6800/97 רכלש אברהם 21.9.96 רבלם זהבה
 6711/97 לוי יוסף 7597 כסיף מאד

 8736/97 רחל קוורבאום 27.9.96 אוה קרבאום נתף
 6723/97 טעיה סיסאי 152.96 טגניה דוד

 6153/95 ברנהרד פינקו 17.7.95 רוזה סלומון

 7261/97 איתיקוביץ משה 26597 מלווינה איזיקוביץ
 7263/97 רוסו אסתר 17.297 דוד חסו

 7264/97 נוימן מדרבי 167.80 מיכל טרב

 7265/97 לבקוביץ לאה 8190 גינח־ן יוכבד

 7266/97 פריז אליהו 21.197 פחז פאואם
 7268/97 נימן רבקה 23.7.97 אורה מירח
 7269/97 נימן מאיר 6596 אודה מירח

 7272/97 גאנם גמילה 17595 גאנם נסחמד חמדאן
 7274/97 זלצשטיץ רבקה 14897 שרגא זלצשטיין

 7276/97 וארץ יעקב 241296 וארון רחל
 7278/97 הלפרין ראובן 10594 יעקב הלפחן
 7279/97 ליטקין יורי 21.697 בםולוב חטה
 7281/97 קלוסקי דק 16.1.97 פלומה שנטל

 קלוסקי
 7282/97 ליאון דק יעקב 157.95 ליאון לאה ליאון דק יעקב

 7283/97 רגואן רפאל 13197 גולית רגואן
 7284/97 זנגוד^ז בשי 14887 עזרא ברוך אל
 7285/97 לוץ יצחק 11180 ברמלה ליבוביץ
 7286/97 לוין מרים 1397 כרמלה ליבוביץ
 7287/97 טרנודוצקי גד 67.97 מלכה טרנורוצקי
 7288/97 פרלשטיץ רחה 19.1077 אידה שטינברג

 7291/97 ברש הלה 19.9.97 וילסון גי6ז
 7292/97 דמדי סעיד 7.194 שרה דמח
 7293/97 מורווטי מינו 39.94 הלן זבולץ

13̂ ישראל גולן  7298/97 םרוסי פורטונה 96
 7300/97 קלץ לאה 211096 קלין יוסף

 7303/97 בורוש חיים 7.7.97 מדסדס בוחש
 7304/97 פיצחחה מיכאל 29.1.96 פיצחחה אברהם

 7305/97 שמיר ירמיהו 247.93 נעים מורד
 7307/97 יקותיאלי רחל 7.897 אהק יקותיאלי
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 הודעות (המשך)

 תאריך
 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות י•
 7140/97 קרוטובסקי מחאן 1811.96 קחטובםקי טלי

 7141/97 שוורץ סבינה 18597 חכמו םאל
 7144/97 דקי זוילי 189.80 אלי זחלי
 7145/97 אחין חינר 11.150 חנה חינר
 7146/97 חינר עחת רות 24264 חנה חינו־

 7148/97 עזרא סלח 11.397 אברהם
 7149/97 פוטרמן אברהם 69.97 חנה פירד
 7150/97 זאיד אסתר 201196 אלי זאיד

 7152/97 בן זימן אלבתז 6196 בן זימן לואיזה
 7153/97 ודעה יפה 11.7.96 אתי קציר
 7155/97 צדוק יחזקאל 11583 דינה צדוק
 7156/97 שנקר בחטה 269.96 שנקר זוסמן

 97/נ»71 דמארי סימה 23697 דמארי יעקב
 p 7161/97 אמרה רפאל 3896 בן אמרה מיכאל

 7165/97 קינן ששון 129.95 חנה קינן
 7169/97 ברג ואיל 1.1183 ברג אסתר פחדה

 7170/97 טילן אהוד 8897 טיח רעיה
 7174/97 שרף אדולף 23697 חנה שרף

 7175/97 ויזר שרה 24497 חנה טננבדם
 7176/97 פייגנבוים מינה 139.93 יעקה פייגנבאום

 7177/97 בן שמעון פיליחש 1£87 אביבה ק שמעון
 7179/97 מרקדו רחמים 19.7.97 שרה מוקדו

 7182/97 ביבאם דוד 1587 ביבאס אסתר
 7183/97 אביר שלמה 57.92 שרה לטי
 7184/97 אביר שולמית 19.11.88 שרה לטי

 7186/97 בן אחרת רפאל 6897 בן אדרת שמואל
 7193/97 מור דוד 14497 מור עמליה

 7194/97 סתוי מזל 287.97 אלי שלוםיםתוי
 7197/97 פנקס אחת 141.91 אילנה דת

 7203/97 קנטי נסים יוסף 251289 קנטי אלגרה
 7206/97 האחק חניתה 131.96 דב פלג

 7207/97 זהביאן יואב 11.1.90 דליה זהביאן
 7208/97 צוער רחל 257.97 רחל צוער

 7210/97 בן זימן חנה 18696 ק דמן אשר
 7212/97 זיידל שחת 9.697 זיידל יוסף
 7214/97 וינר םוניה 24896 לאה פוקס

 7217/97 וסרמן חיה 9.9.97 , משה וסרמן
 7220/97 מולה נעים 39.97 רונית מולה

 7221/97 קצנטיני שלום 14697 קצנטיני לידיה
 7223/97 חחדאני אסחר 1597 מיכאל דרודאני

 7225/97 דיעח־ הרמן 3897 דינגרד גינה
 7226/97 מילרד יעקב 27.897 אורלי מילרד

 7232/97 קום סגל ברנהרד 18495 סגל הנח
 7237/97 קירשנברג יעקב 3697 קירשנברג חנה
 7239/97 אבנעים אברהם 877 סנטו ק שושן
 7242/97 בנעטיה יוסף 29A86 רחל ק עטיה

 7243/97 שאהינו מזל 4297 יוסף שהינו
 7245/97 עובדיה בחך 7.897 רחל עובדיה

 7249/97 אלמוסנינום אםחר 21397 שלמה אלמוסנינוס
 7250/97 אלמוסגינוס חיים 18596 . שלמה אלמוםנינום
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 האריך
 מס׳ תק שם •המנוח הפטירה שם המבקש

 7405/97 מגדסי גודגיה 22.897 מגדסי יגאל
 7406/97 מגדםי אפרים 7.11.88 יגאל מגדסי
 7410/97 ששון אסתר 9.1292 ששץ אלון
 7412/97 בוקובםקי טובה 31096 רות הדרן

 7413/97 רומוקביץ סופיה 11.9.97 רומנקביץ רגיגה
 7416/97 יוסף פדארוורגר

 יחד 16.894 ברטש לאה
 7418/97 גיימן יששכר 18692 לאה נייק
 7419/97 גרינר עמיקם 3597 בתם דוד

 7422/97 גלובה לימד 26497 גלובה שמשון
 7425/97 יצחק בדורי 16563 יצחק אלבום

 7427/97 אדרי מסעד 21.497 אדרי יוסף
 7428/97 ארחי דד 10289 אדרי יוסף

 7429/97 זיידנר שמואל 12397 דידנר לובה
 7430/97 אבדולהק סלומון 269.95 אמיתי דוד
 7431/97 אבדולהק סעדה 31.1091 אבדתי דוד

 7433/97 עתידי שלום 1611.96 עוזרי שושנה
 7434/97 קערד שושנה 9.70 מדים דודי

 7435/97 בהן שמואל 11.292 בערת־ יוכבד
 7436/97 כק יהדה 19597 בערוד יוכבד

 7440/97 רמו פולה 97¿ 1 אבנר רמו
 7442/97 םיגד תה 1.897 ק סיגד

 7443/97 גלאובם פולה 27.97 גניק זאב
 7446/97 נלקנבאום משה 1.7.97 נלקנבאום־להב טובה

 7452/97 אדי אילן 23595 אחיאשוילי לבן
 7453/97 יעקבי אמנון 24897 ורד אלעזרה

 7458/97 דנגור זוליאט 14397 רונית לפידות
 7459/97 ברקוביץ ליבה 2111.96 לאה באטריס פוקס
 7460/97 בוקוביץ נתן 10.9.97 לאה באטרים פוקס

 7462/97 זריהון אבוםנט 25397 זריהץ גברה
 7463/97 גולן נעים 229.97 גולן סימה

 7465/97 גמבש יצחק 17.1.91 גמבש שרה
 7466/97 בצלאל רתח 15696 יוסף בצלאל
 7468/97 לונה רומי 9.1.96 רומי ניסים

 7471/97 שטרק משה 27A93 שטרק בת־שבע
 7472/97 שכטר פייגה 14267 קניאל שרה
 7474/97 שאול פרידה 1.9.96 יונה שאול

 7475/97 ארנון עמיחיו נאור 31.7.97 לבנה ביאנקה ארנץ
 7480/97 ק לד אברהם 7486 ק לד אסתר

 7483/97 זוקובםקי רחל 2897 תבלו־ מנור
 7486/97 קח משה 307.97 אסתר קח

 7487/97 מנחם שלמה 9.9.84 מיכל גלברד
 7488/97 מנחם וקטורין 209.95 מיכל גלברד

 7489/97 פרגון דד 1948 דוד פרגון
 7490/97 שפירו שלמה 46197 יצחק שפירו
 7491/97 עיוטי מיםר 14297 עיוטי זוהיר
 7492/97 רזן דולף 249.96 חנה ורדיאל
 7493/97 דצקי שמואל 21.9.90 לאה ורצקי

 7494/97 בריטבוט ישראל 4597 בחיטברט יצחק
 7496/97 גרגדה מירי 20.7.97 גדגורה הנרייטה

 7501/97 סלע מאד 28285 אביבה שפד
 7502/97 צדקוגי יעקב 281.73 נורית שלגי

 7504/97 קראום חי 141.94 יחיאל קראום
 7506/97 מארק הילדה 22697 שחף אורי

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 הודעות (המשך)
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 7309/97 טדי שמעה 31.1274 טדי יחדה
 7310/97 שטיין שמואל 29.897 אבן אתה

 7311/97 משאל רבקה 22197 פנירי איבץ
 7312/97 גרזי גינה 137.97 גרזי שלמה

 7317/97 קריכלי מדונה 2311.93 קריכלי איזולדה
 7322/97 מנע שושנה 7.697 מנע שמואל
 7323/97 מנע יחזקאל 511.91 מנע שמואל

 7325/97 לד בתיה 18488 רפאל לוי
 7328/97 משה משה 7589 ליזה משה

 7330/97 ק שאול רחל 29.897 ח גלובינםקי
 7331/97 חגג רחמים 139.96 לטיפה חגג
 7333/97 ק יהדה רבקה 19.892 מזור חנה
 7334/97 וניג מנחם 18572 רות וגיג

 7336/97 סויקר אברהם 411.79 אברמחה אלמשנו
 7337/97 סוקר פאיגי 20360 אברמחה אלמשנו

 7340/97 בכר שרה 39.79 משה בבר
 7341/97 בבר אברהם 121.96 משה בבר

 7345/97 ווצרבין יהושע 29.897 ווצרבץ לאומד
 7346/97 אנגל יצחק 11.7.96 אנגל אסתר

 7350/97 ברג עליזה 29.11.84 יואל בדג
 7355/97 בלוםסקי סרבל 11.1.80 אוסטרוביניץ דה

 7356/97 יורייב קיקנאחה
 בורים 137.94 אוםטרוביניץ דה

 7358/97 פרידמן לזר 29596 אחקה ינקוביץ
 7359/97 פרםלי סלמה 7.1.86 אילנה פינטו
 7361/97 ארנון עמוס 6897 תהילה ארנון

 7362/97 דאי נעימה 15694 דאי מאיר
 7364/97 דוקלסקי מדרבי 97^ דוקלסקי רעיםה
 7368/97 מרקוביץ אייזיק 1.11.79 מדקוביץ קלרה

 7369/97 בותשטיץ משה
 יוסף 7.11.95 מנואל בורנשטיץ

 7373/97 דלשאדפאר פרהד 231093 אליאסין נהיד
 7374/97 בק חנה 23580 פרלמן שמחה
 7375/97 בק יעקב 67.93 פרלמן שמחה
 7376/97 חזן יוסף 181.89 יהדית קריב
 7377/97 חזן בלומה 13597 יהדית קריב

 7378/97 דגני אליהו 5897 דגני מדים
 7380/97 אפל למל 17.1295 לייצק תמילה
 7380/97 שייקכיץ מידה 17.1295 לייצץ המילה

 7383/97 זלביאנסקאיה הלנה 1.1.97 אברהם פינקלשטיין
 7385/97 בלבול נדמה 10469 בלם אורי

 7386/97 דלאל שאול 269 דלאל בדורי
 7388/97 שלבטר אביבה 17.9.94 אבישי שלכטר

 7389/97 זית טוב לאה 42.79 הימן חמד
 7390/97 אברהם חנה 21579 מיכאל גיקה
 7392/97 שושני ברוך 11.1.87 שושני הלן

 7396/97 מוציאנו אברהם 9.697 מוציאנו רינה
 7398/97 מלאכי ק ציון 2811.95 מלאכי יהדית
 7401/97 הרץ חאן קוע 29.895 תראן תי תאץ
 7402/97 הרץ סון 107.84 תראן תי תאון
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תק שם המנוח הפטירה

 7603/97 כהן ויקטוד 7.7.86 גויס הוכפלד
 7606/97 לאופר רחמן 7.7.97 מינה לאופר

 7607/97 מרמלשטיין מרים
 מרטה 5497 מדמלשטיץ לודביג
 7608/97 מרמלשטיין סמיון 11.7.96 מדמלשטיץ לודביג

 7609/97 דלברמן פסלה . 7.7.95 יוסף זילברמן
 7610/97 אברהם יחיא ברוד 3a1a9s אלקלעי לאה
 7611/97 לונצי פישר 1.9.97 תדלי מלכה
 7612/97 מוו־דכיאן מלכה 181.95 אהק מרדכי

 7613/97 בלם עזרא 16597 רות בלם
 5588/97 משה זדח 17.2.97 ורדי שולמית
 3555/97 םובול רחל 25497 הופמן ברוריה
 7500/97 אלקיים טל 25697 תמרה אלקיים
 7614/97 הרונץ יוסף 7592 התנין אסתר
 7617/97 אילץ רבקה 28297 אביבה נבות

 7618/97 גליקמן פעול 169.97 אסתר גליקמן
 7619/97 פוקס בחך 24495 פוקס פולינה
 7620/97 אלידי זינבול 12897 חל1י יצחק

 p 7622/97 אליעזר יוסף 29.97 עליזה ק אליעזר
 7623/97 מוסקוביץ מאיר 19.694 ליבוביץ מרקו
 7624/97 מוסקוביץ זינטה 1.9.92 ליבוביץ מרקו
 7625/97 הולצכלן גולדה 227.96 מקם הולצנלן
 7630/97 קורדלם שמואל 24897 ניצה קורדלס

 7637/97 הבא אומם 261291 נעמה ישראלוב
 7644/97 עדאח יוסף 15896 מיח שצמן

 7645/97 אברמםקי ושלה 259.97 מיכאל גוקה
 7646/97 נחום פווטונה 15571 פנחס נחום
 7648/97 שחר מחם 17.7.97 שחר דניאל

 7650/97 צלח כדוח 23.9.97 דינה p מנחם
 7651/97 גיזני אהרן 24291 שמש הילדה
 7652/97 גיזני שמחה 31597 שמש הילדה

 7653/97 מיטתי הנריאטה 23597 יפה שכטר
 7654/97 שטרק צילה 269.93 שטרק יעקב
 7655/97 שטרק פינחס 49.97 שטרק יעקב
 7656/97 רובץ חנה 4497 יוסף תבין

 7661/97 עמרן נזימה 25493 משה משיח
 7662/97 גואטה חיים 29.1095 גואטה זוהרה
 7663/97 שניודמן משה 29.1.96 לאה שנידרמן

 7665/97 בקיש אםחר 19.9.97 םמו חנה
 7668/97 בלהק מונט 27.894 בא־זק ק
 7669/97 גז מררושה 16597 חלנד גז

 7670/97 ברינטוק ישראל 28586 בריינטוק שמואל
 7671/97 ברינטוק רחל 4697 בריינטוק שמואל

 7384/97 סיץ ניצה 18497 בשמת שלוש
 7615/97 לואב יצחק 658 תקוה לב

 7667/97 שניידד סלי 24254 שניידר אברהם
 7680/97 גורודיסקי ארנה 269.97 פח־ שפיגל

 7678/97 לוסטיג יוסף 269.97 לוסטיג עמנואלה
 אלה

 לוסטיג יוסף

 7689/97 מרגלית אליהו 26697 מרגלית יעל
 7690/97 שפמן שושנה . 28697 שפמן ק עמי

 7691/97 מושקוביץ חנוך 121.97 יהונתן מושקוביץ
 7695/97 מנחלה מלכה 5697 ישראל מנטל
 7696/97 נירנברג שמעון 14897 ישראל מנטל

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 הודעות (המשך)

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 שושנה סולם
 גיטלה שוווץ

 יעקב אפלבלט
 יעקב אפלבלט

 שרה אילן
 מזרחי שגיא מדרבי

 מזחחי מרדכי
 ביאטחס סימונה

 שפירא
 רחל טאובר
 חן זונשטיין
 דבורה דים

 ביגלמן מאוריציו
 ישועה תרזה

 דוקלסקי רעיסה
 בשמת שלום
 ישעיהו קיר

 משה שני
 הוורד גרבר

 לוי בדור
 מכלוף יולנדה

 אלבס אחה
 שטפינסקי איליה

 לאה מתחת
 שמאל גרבש
 אליאם יעקבי

 אסף אדר
 קרמונה ג׳וליה

 רחל קוגוס
 חיץ שאם

 יהודה בחילי
 שמיס צילה

 רבי מאיר יצחק
 שרה חנה
 שרה חנה
 דוד פרגץ
 יוסף קחג
 פרחה נגר

 אנטה נויבירט
 חיים שרעבי
 סימץ אמיל

 חתל חפץ בו־דטמן
 רחל חפץ ברדטמן

 אסתר גור אריה
 עת בראוו־

 פוריאל שבו

 גולדה מוםקוביץ
 אובצ׳נםקי קלמן

 גיידא עזרא

16493 
31572 
131.97 
29.693 
2497 
27.2.93 
3597 
27597 

19596 
307.97 
21597 
5497 
1.9.97 
1A97 
18497 
9597 
24397 
139.63 
28897 
21.1.89 
18696 
231.94 
10892 
29.1.97 
28496 
29.1295 
5295 
14296 
201.97 
267.68 
27.697 
23897 
267.94 
59.97 
23758 
8897 
127.96 
17.2.97 
7.9.95 
207.97 
189.97 
9.897 
27.7.97 
2696 
29.97 

14392 
6895 
10396 

 ירושות
 7508/97 סולם שלמה

 7513/97 קולה חנה
 7515/97 אפלבלנז לאה
 7516/97 אפלבלנז קלמן

 7518/97 כהן בתיה
 7521/97 מזרחי שמחה

 7522/97 מזרחי יוסף
 7524/97 שפירא קארול סנדו

 נוישטט חנה
 זונשץ שחת

 פלקסין יחזקאל
 ביגלמן פרידה
 ישועה אהק

 דוקלסקי מרדכי
 סיץ נדה
 קיר יפה

 חייט יוספה
 פומפר יוסף
 לוי אלברט

 מכלוף שושן
 אלבם דב בתרד
 שטפינסקי יעקב

 מתדה ניםים
 גרבש רחל

 יעקבי טובה
 אדר נעמי

 קרמונה במר
 קוגום משה
 חיץ אליהו

 ברזילי שלמה
 שמים ישראל

 שרה שק מאיר
 הרשקוביץ יעקב
 הרשקוביץ גיטל

 פרגץ מזל
 קחג צבי

 נגר שלמה
 נויבירט מכם
 שרעבי יצחק

 םימץ אורן
 בררטמן חיים
 ברדטמן שרה
 בן יוסף יצחק

 בוטשוילי פנינה
 שבו יצחק

 מוםקוביץ אברהם
 אליעזר

 אובצ׳נםקי בתה
 גיידה שלום

7299/97 
7526/97 
7531/97 
7536/ 
7539/97 
7365/97 
7384/97 
7414/97 
7542/97 
7545/97 
7551/97 
7554/97 
7555/97 
7560/97 
7561/97 
7562/97 
7564/97 
7565/97 
7566/97 
1825/97 
6654/97 
7570/97 
7572/97 
7573/97 
7574/97 
7575/97 
7576/97 
7581/97 
7583/97 
7584/97 
7586/97 
7587/97 
7589/97 
7590/97 
7593/97 
7598/97 
7599/97 
7600/97 

7601/97 
7602/97 
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 בית המשפט המחוזי בתל-אביב ־ ־
 תאריך

 הודעות (המשך) מסר תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש
 329/97 קרמו־ רוברט 14.2.90 קרמו־ זלמן

 330/97 יעקובםץ אנטץ 2a7.97 יעקבםץ םידוניה

 334/97 אלמושנינו יוחנן 1a7.97 אלמושנינו רחל
 336/97 חזקיה יוסף 4.1090 חזקיה רחמים

 ירושות
 327/97 שירגאוקר אלים 26697 שירגאוקר אהרץ

 328/97 זםימוב אנדרי p 17.1.97 גניה
 331/97 קדישביץ פביס 203.94 קדישביץ ישי

 332/97 איצקוביץ שרה 141.97 איצקוביץ ינקו
 333/97 סגל תיאל (ברוך) 29.697 סגל מרים

 335/97 אלבז טיק 161296 אלבז אלברט
 337/97 ויספלנר מרדכי 20494 דםפלנר חיה

 יעל אחימן, שופטת

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 ביר-און בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-035437-6)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 5.11.1997, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עו״ד רמי י׳ מנוח, משד׳ רוטשילד 4, תל-

 אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רמי י׳ מנוח, עו״ד, המפרק

 תיקון טעות
 בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943, במרחב תכנון מקומי רמלה, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 4510, התשנ״ז, עמ׳ 2915, במקום ״תכנית
 מפורטת לה/8/100ו/1״ צ׳׳ל:'״תכנית מפורטת לה/1000/

 8 וא״.

 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 7697/97 סלם משה בנץ 2497 ויקטוריה סאלם
 7698/97 גיחנברג ליח 31.896 רפאל גיחנברג

 7670/97 בחגטוק ישראל 28386 בריינטוק שמואל
 7682/97 פחנקפורט לאה 237.97 טיברגר רחל חיה

 7700/97 פלד אסתר 15897 ישראל פלד
 7701/97 אייזנברג שמואל 9.759 נינה זאיצבה
 7702/97 איתנברג אידה 29.7.76 נינה זאיצבה
 7703/97 אייזנברג מדק 2011.95 נינה זאיצבה
 6735/97 צגלה אלגה 7.897 צגלה מיכאל
 2324/97 גחנשפץ והל 29596 מסים איטה
 7704/97 קלו־ חברט 28395 קלו־ אליהו
 7705/97 קלר פאולה 181096 קלר אליהו

 7706/97 פרייר חטה 11.9.97 גרנטמן מרים
 7708/97 לגדמן יצחק 12697 יצחק ארצי

 7710/97 גיטניק רבקה 4497 גיטניק אהק
 7713/97 אליהו גלפגד 151097 מינה גלפנד
 7714/97 נגר מדים 1811.96 בנימין נגר

 7716/97 מרמולים עמנואל 19.697 קורנודץ םרפימה
 7719/97 ליוברסקי אנטונינה 30397 לודמילה בלץ

 7722/97 פיפר פנינה 3597 יהודית פז
 7723/97 ציתא יהודה 29597 יעקב דותן

 7725/97 קניטל אדולף 31589 קניטל מלבינה
 7728/97 דומב יגאל 5497 מרגלית דומב

 7730/97 סובוצבםקי יעקב
 יהושע 141296 חיים סוכוצבסקי

 7731/97 סובוצבסקי יוכבד
 רבקה 11.9.97 חיים סוכוצבסקי
 7732/97 שעיוביץ אנחרי 21.2.88 שעיוביץ ציפורה

 7733/97 נמירובםקי פייגה
 בלומה 28296 מוקוביץ אלה

 עפרה צ׳רניאק, רשמת

 בית משפט לעניני משפחה באשדוד

 הודעות בדבר קיום עוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
 הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה

 או למינוי מנהל עזבון.

 תאריך
 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 עוואות
 :325/97 קרצברץ משה 87.97 קרצברץ דורה
 ׳326/97 אודויץ אסתר 7597 אוחיץ יהודה

 714 ילקוט הפרסומים 4590, כ״ג בחשון התשנ״ח, 23.11.1997

 המחיר 9.92 שקלים חדשים 0334-2980 א185 סודר בםדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים




